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Ágrip 

Á undanförnum árum hefur hugtakið streita hlotið sífellt meiri athygli og 

rannsóknir meðal annars beinst að störfum stjórnenda skólastofnana. 

Hugtakið hefur verið skilgreint á þá leið að aðstæður tiltekins einstaklings 

reynist honum ofviða, sem hefur þar með áhrif á heilsu hans og velferð, 

bæði líkamlega og andlega (Brey og Clark, 2012). Í þessari ritgerð verður 

greint frá niðurstöðum rannsóknar á því hvort leikskólastjórar finna fyrir 

streitu í starfi og hvernig hún birtist. Athugað var hvaða þættir í störfum 

leikskólastjóra leiða helst til streitu og hvaða leiðir leikskólastjórar fara til að 

draga úr streitu þegar hún er til staðar. Einnig var kannað hvort 

leikskólastjórar hafa upplifað kulnun í starfi í kjölfar streitu. Eigindlegri 

rannsóknaraðferð var beitt og tekin voru viðtöl við átta leikskólastjóra á 

Stór-Reykjavíkursvæðinu í misstórum leikskólum. Leikskólarnir voru ýmist 

reknir af sveitarfélagi eða einkareknir. 

Í niðurstöðum kemur fram að allir viðmælendur hafa á einhverjum 

tímapunkti upplifað streitu í starfi. Streitan er mismikil eftir dögum eða 

tímabilum og einkenni hennar margvísleg. Vissir þættir í starfi 

leikskólastjóra virðast leiða til streitu. Mikil orka fer til dæmis í 

starfsmannamál. Einnig koma upp ýmsar tegundir ágreinings og 

samskiptavanda meðal samstarfsfólks. Daglegt áreiti, skrifræðisverkefni, 

undirmönnun og starfsmannavelta eru einnig áhrifaþættir. Viðmælendum 

var samsetning starfsmannahópsins hugleikin og töldu að fleiri 

leikskólakennara og annað fagfólk vanti til starfa. Nokkrir viðmælenda 

höfðu upplifað kulnun í starfi en flestir höfðu einhvern tíma velt því fyrir sér 

hvers vegna þeir hefðu valið sér þessa braut. Fjölmargar ólíkar leiðir voru 

nefndar til þess að draga úr streitu. Flestir viðmælendur voru sammála um 

að það að dreifa verkefnum hefði góð áhrif.  

Fáar rannsóknir hafa verið gerðar á starfi leikskólastjóra og þá 

sérstaklega með tilliti til streitu. Helstu ályktanir sem draga má af 

niðurstöðum þessarar rannsóknar er að starfsmannamál virðast hafa mikil 

áhrif á leikskólastjóra. Brýnt er að gera frekari rannsóknir á mannauði 

leikskólanna, samsetningu starfsmannahópa og því hvernig styðja megi enn 

frekar við leikskólastjóra svo að þeir nái að takast sem best á við starf sitt.

   

  



 

6 

Abstract 

 

Stress in the work of preschool head teachers 

 

“You don’t slip into the land of dreams when your head hits the pillow” 

 

The concept stress is increasingly given more attention with research being 

focused, among other things, on the work contribution by preschool head 

teachers. This thesis explores whether preschool head teachers experience 

stress in their work and how it materializes. The research examines which 

factors result in stress and what methods head teachers have for reducing 

stress. It was also examined whether preschool head teachers experience 

burnout in the wake of stress. A qualitative research method was used and 

eight preschool head teachers in the Reykjavík Metropolitan Area were 

interviewed. The preschools, which were of various sizes, were either 

operated by municipalities or privately. 

All the interviewees had experienced work-related stress at one point or 

another. The symptoms varied, there are certain factors in the head 

teachers work that appear to generate stress. Personnel issues seem to be 

the most dominant factor, as well as various disagreements and 

communication problems. Daily challenges, bureaucratic requirements, 

understaffing and personnel turnover were also contributing factors. Those 

interviewed emphasized the composition of the group of employees and 

felt that more preschool teachers and other qualified personnel were 

needed at the schools. A few of those interviewed had experienced burnout 

at work. Most had at some point wondered why they had chosen this field 

of work. Several different ways were offered for reducing stress and most 

of the interviewees agreed that allocating tasks is a positive factor in this 

respect. 

Only a few research projects have been made of the work of preschool 

head teachers, particularly research of work-related stress. The main 

conclusions here are that personnel issues appear to strongly affect the 

head teachers. I believe that further research is needed relating to 

personnel issues at the preschools, the composition of the group of 

employees and how preschool head teachers should be further supported 

in order to facilitate them in tackling their duties in the best possible 

manner.   
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1 Inngangur 

Í starfi mínu sem leikskólastjóri hef ég síðustu árin tekið eftir aukinni 
umræðu meðal leikskólastjóra um streitu í starfi. Mér leikur forvitni á að 
vita hvað það er sem þessu veldur og hverjir helstu streituvaldarnir eru. 
Starf leikskólastjóra hefur á síðustu árum orðið sífellt viðameira, hraðinn í 
íslensku samfélagi heldur áfram að aukast og ýmis þjóðfélagsvandamál 
koma inn á borð leikskólastjóra. Starf þeirra er afar mikilvægt, enda eru þeir 
bæði leiðtogar og æðstu stjórnendur stofnana sinna (Cheuk, Wong og 
Rosen, 2000).   

Leikskólaumhverfið tekur sífelldum breytingum. Ytri þættir á borð við 
stefnumörkun ríkis og sveitarfélaga hafa mikil áhrif á starfsemi leikskólanna 
og einnig breytingar á námskrám og kennsluaðferðum, kröfur um 
sérkennslu, ýmsar fjölmenningaráherslur og margvíslegar rannsóknar–
niðurstöður um skólastarf. Innri aðstæður leikskóla breytast jafnframt ört, 
starfsmannahópurinn breytist, færri sækjast eftir menntun leikskólakennara 
sem leiðir af sér færra fagfólk, hugmyndir um starfshætti breytast og nýjar 
upplýsingar koma fram. Það er því mikilvægt að stjórnun og forysta sé 
markviss og stuðli að þróun leikskólans í samræmi við innri og ytri aðstæður 
(Börkur Hansen, 2013; James og Vince, 2001).  

Auknum umsvifum fylgir hins vegar álag sem leitt getur til streitu í starfi. 
Streita kallar fram neikvæðar tilfinningar í garð starfsins, óánægju, andlega 
vanlíðan og skuldbinding við starfið dvínar (Cheuk og Wong, 2005). Verði 
streita í starfi of mikil getur hún leitt til kulnunar en hugtakið hefur hlotið 
sífellt meiri athygli og hafa rannsóknir meðal annars beinst að stjórnendum 
skólastofnana. Stjórnendur telja sig ekki ná að halda utan um starf sitt, 
standast utanaðkomandi kröfur, takast á við starfsmannamál, taka 
ákvarðanir og fleira (Gerður Ólína Steinþórsdóttir, 2014; Whitaker, 1996).  

Nokkrir starfshópar hafa verið rannsakaðir hér á landi og þá með tilliti til 
kulnunar í starfi. Má þar nefna rannsóknir meðal starfsmanna Barnaverndar 
Reykjavíkur (Valgerður María Friðriksdóttir, 2009), ríkisstarfsmanna 
(Sveinborg Hafliðadóttir, 2012), kvenhjúkrunardeildarstjóra (Þórey 
Agnarsdóttir, 2010), fangavarða (Rakel Kristinsdóttir, 2013) og grunn- og 
leikskólastjóra (Gerður Ólína Steinþórsdóttir, 2014). Streitu var að finna 
meðal allra þessara starfshópa.  

Í rannsókn þessari verður fjallað almennt um streitu og leitað svara við 
hvort hana er að finna meðal leikskólastjóra. Nauðsynlegt er að gera sér 
grein fyrir því að streita getur haft alvarleg áhrif á heilsufar og líf 
einstaklinga. Bregðast þarf við þegar einkenni hennar gera vart við sig og 
finna leiðir sem henta hverjum og einum til þess að koma í veg fyrir 
heilsubrest. 
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1.1 Bakgrunnur og aðdragandi rannsóknarinnar 

Frá árinu 1995 hef ég starfað í leikskóla. Árið 2006 stofnaði ég í félagi við 
aðra lítinn leikskóla sem rekinn var af sveitarfélagi og ætlaður var fimm ára 
börnum. Árið 2010 var sá leikskóli bæði fluttur og stækkaður í fimm deilda 
leikskóla með börnum á öllum aldursstigum. Umfang starfsins jókst 
óneitanlega, en þó var mér ljóst að ég tókst á við sams konar áskoranir í 
starfi hvort sem leikskólinn var með einni deild eða fimm. Álagið var 
töluvert og ég fór að velta fyrir mér streitu í starfi. Utanaðkomandi þættir 
höfðu einnig áhrif, þar á meðal efnahagshrunið sem reið yfir Ísland árið 
2008. Fjármagn til leikskólanna minnkaði, yfirvinnutímar voru skornir niður 
sem leiddi til minni samráðstíma fyrir starfsfólk og er það óbreytt enn í dag. 
Persónulegt líf fjölmargra starfsmanna breyttist jafnframt, fjárhagsáhyggjur 
sögðu til sín og tilfinningar voru af ýmsum toga, bæði reiði og sorg. Þyngsli 
urðu í starfsmannahópnum og ég fann að margir höfðu þörf til að tjá sig um 
ástandið og þörfnuðust jafnvel huggunar.  

Þrátt fyrir að minni tími sé til samráðs en áður, eru nú gerðar auknar 
kröfur til leikskólanna varðandi fjölmargar áætlanir sem eiga að vera til í 
hverjum leikskóla og öllum starfsmönnum ætlað að koma að gerð þeirra. 
Má þar nefna dæmi um áfallaáætlun, starfsáætlun, jafnréttisáætlun, áætlun 
vegna kynferðisofbeldis á börnum, eineltisáætlun og fleira. Þróa þarf faglegt 
starf leikskólans og stöðugt endurmat að eiga sér stað. Samskipti við ólíka 
hópa eru krefjandi og kröfurnar miklar. Áskoranirnar eru því margvíslegar. 

Í dag finn ég að átta klukkustunda vinnudagur dugar oft ekki til að ljúka  
verkefni dagsins. Enginn dagur í leikskólastjórastarfinu er eins og mörg ný 
verkefni spretta upp, krefjandi en skemmtileg samskipti við starfsmenn eiga 
sér stað en áreiti og truflun í starfi er oft og tíðum mikil. Starfsmenn vilja 
hafa greiðan aðgang að leikskólastjóra hvort sem það er til að leita eftir 
faglegri leiðsögn varðandi starfið, ræða samskipti eða ágreining við aðra 
starfsmenn eða jafnvel til að fá að létta persónulegum málum af hjarta sér. 
Stundum valda starfsmannamál mér togstreitu þar sem margvísleg verkefni 
bíða mín en um leið vil ég vera til staðar og sýnileg fólkinu.  

Starfsmannavelta, of lítið af fagfólki, undirmönnun og samskipti við 
foreldra eru einnig stórir þættir í leikskólastarfi. Ég tel að mikilvægt sé að 
mæta hverjum degi með bros á vör. Jákvæðni skiptir höfuðmáli og sú 
viðleitni að leita lausna við vandamálum dagsins. Vinnustaðurinn iðar af lífi 
og ennþá vakna ég full tilhlökkunar að takast á við það sem dagurinn hefur 
upp á að bjóða. Mér er umhugað um að starfsfólki mínu líði vel í vinnunni 
og að við getum komið fram af heilindum og leyst öll ágreiningsmál á 
farsælan hátt. Hins vegar koma dagar þar sem þreyta gerir vart við sig og þá 
er nauðsynlegt að hafa bjargir til að hlaða orkuna. Ég hef átt fjölmargar 
samræður við aðra leikskólastjóra sem upplifa starfið með svipuðum hætti. 
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1.2 Markmið rannsóknarinnar og rannsóknarspurningar  

Ég tel mikilvægt að varpa ljósi á það hvaða þættir eru helstu streituvaldar í 

starfi leikskólastjóra og hef því leitað eftir skoðunum þeirra. Einnig er rétt 

að leita eftir einkennum streitu og skoða þær leiðir sem leikskólastjórar 

telja að dragi hugsanlega úr streitu. Mikilvægt er að virk umræða eigi sér 

stað og að vakin sé athygli á helstu áhrifavöldum í starfi leikskólastjóra. 

Þannig verður til þekking sem nýta má til að draga úr streitu. Þar sem streita 

leiðir oft til neikvæðra tilfinninga í garð starfsins verða leikskólastjórar að 

vera á varðbergi gagnvart henni, þekkja einkenni hennar og vita hvað þeir 

geta gert til að þeim líði sem best í starfi. Þeir þurfa bjargir til að skipuleggja 

vinnu sína, staldra við og endurskoða starfshættina. Aðeins þannig geta þeir 

sinnt verkefnum sínum eftir bestu getu án þess að stofna heilsu sinni í 

hættu.  

  

Þær rannsóknarspurningar sem lagðar voru til grundvallar eru eftirfarandi:  

1) Finna leikskólastjórar fyrir streitu og hvernig birtist hún?  

2) Hvaða þættir í starfi leikskólastjóra leiða helst til streitu? 

3) Hvaða leiðir fara leikskólastjórar til að draga úr streitu ef hún er til 
staðar? 

4) Hafa leikskólastjórar upplifað kulnun í starfi í kjölfar streitu? 

Rannsóknin er eigindleg og til þess að afla gagna voru tekin viðtöl við átta 

leikskólastjóra á Stór-Reykjavíkursvæðinu. 

1.3 Uppbygging ritgerðar 

Ritgerðin hefst á umfjöllun um hlutverk leikskólastjóra og helstu verkefni 

hans. Þar á eftir er fjallað um fræðileg skrif um streitu og einkenni hennar, 

áhrifaþætti í starfi leikskólastjóra sem leitt geta til streitu, kulnun í kjölfar 

streitu og hvaða leiðir hægt er að fara til að draga úr eða koma í veg fyrir 

streitu. Að því loknu er gert grein fyrir aðferðafræðinni og þeirri aðferð sem 

notuð er í rannsókninni, hvernig gagnaöflun fór fram og greining á gögnum. 

Fjallað er um réttmæti og áreiðanleika, sem og ýmis siðfræðileg álitamál. Að 

lokum verður greint frá niðurstöðum og ályktað út frá þeim í lokaorðum. 
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2 Fræðileg umfjöllun 

Í þessum kafla verður í senn fjallað um hlutverk leikskólastjóra samkvæmt 

lögum og starfslýsingu og niðurstöður fyrri rannsókna fræðimanna og 

fræðileg skrif sem tengjast streitu í starfi leikskólastjóra. Einnig verður farið í 

saumana á ýmsu því sem leitt getur til streitu í starfi eða jafnvel kulnunar. 

Fáar rannsóknir hafa skoðað streitu sérstaklega meðal leikskólastjóra. Í 

rannsókninni verða því dregnar fram niðurstöður tengdar streitu sem komið 

hafa fram meðal annarra starfshópa, eins og til dæmis hjá grunnskóla–

stjórum og deildarstjórum í leikskóla. Jafnframt verður fjallað um 

niðurstöður ýmissa rannsókna sem skoðað hafa kulnun í starfi. Mikil streita í 

starfi virðist vera dæmigerður undanfari kulnunar. Að lokum verður ljósi 

varpað á mikilvægi þess að finna leiðir til að draga úr eða koma í veg fyrir 

streitu og kulnun. Tæpt verður á þeim leiðum sem hægt er að fara innan 

stofnunarinnar og meðal annars fjallað um dreifða forystu sem eina leið til 

að draga úr streitu leikskólastjóra.  

2.1 Hlutverk leikskólastjóra 

Samkvæmt 5. grein laga um leikskóla (2008) kemur fram að við leikskóla 

skuli vera leikskólastjóri sem stjórni starfi hans í umboði rekstraraðila. Skal 

hann stjórna daglegum rekstri og starfi leikskóla og gæta þess að 

leikskólastarfið sé í samræmi við lög, reglugerðir, aðalnámskrá leikskóla, 

skólanámskrá og önnur gildandi fyrirmæli. Leikskólastjóra ber jafnframt að 

stuðla að samstarfi við foreldra, starfsfólk leikskóla og annað fagfólk með 

velferð barna að markmiði. Kveðið er á um að leikskólastjóri skuli boða til 

kennara- og starfsmannafunda svo oft sem þurfa þyki og gera rekstraraðila 

og sveitarstjórn grein fyrir starfsemi leikskólans í ársskýrslu. Í 7. grein 

laganna kemur fram að leikskólastjóri skuli móta áætlun um hvernig 

símenntun starfsfólks er hagað með þeim hætti að hún sé í sem bestu 

samræmi við áherslur leikskólans, sveitarfélags og skólanámskrá. 

2.2 Helstu verkefni leikskólastjóra 

Þegar starfslýsing leikskólastjóra (Kennarasamband Íslands, 2011) er skoðuð 

má finna þar sömu þætti og kveðið er á um í lögum um leikskóla, auk 

nokkurra fleiri. Þar eru talin upp öll helstu hlutverk sem leikskólastjóri á að 

inna af hendi. Meginverkefnunum er skipt upp í eftirfarandi flokka: Stjórnun 
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og skipulagningu, uppeldi og menntun, foreldrasamstarf og annað. 

Verkefnin eru mörg og fjölbreytt þar sem starf leikskólastjóra er viðamikið 

og snýr að mörgum þáttum. Samskipti hans við marga ólíka einstaklinga eru 

mikil og krefjast leikni í mannlegum samskiptum. Hann þarf að dreifa 

verkefnum, leiða faglegt starf leikskólans, halda fundi og kynna sér nýjungar 

í starfi og miðla þeim. Jafnframt þarf hann að tryggja að unnið sé eftir 

aðalnámskrá leikskóla og skólanámskrá leikskólans. Mörg verkefnanna snúa 

að áætlana- og skýrslugerð sem felur í sér tölvukunnáttu og færni í ýmsum 

tölvuforritum. Einnig þarf leikskólastjóri að vera vakinn og sofinn yfir 

umhverfi leikskólans, hvað þurfi að laga og endurnýja innan stofnunarinnar, 

bæta og breyta. Foreldrasamstarf fellur undir hlutverk hans, sem og 

samskipti við rekstraraðila, aðra leikskólastjóra, stofnanir og sérfræðinga 

sem tengjast leikskólanum. Af þessu má sjá að hlutverk leikskólastjóra er 

margþætt og krefst leikni af hálfu hans á mörgum sviðum. Eins og fram kom 

í inngangi hafa umsvif leikskólastjóra aukist og mikið álag virðist fylgja 

störfum þeirra. 

2.3 Streita og einkenni hennar 

Ein algengasta orsök heilbrigðisvandamála á vinnustað er streita vegna 

vinnu og getur hún haft víðtæk áhrif, bæði á starfsmanninn og vinnustaðinn 

í heild. Vandamál tengd streitu lita vinnustaðinn og eykur líkur á fjarvistum, 

meiri starfsmannaveltu, minni framleiðni og verri árangri. Ef horft er til 

leikskóla gæti borið á auknum kvörtunum varðandi þjónustu og starfið og 

ímynd þeirra orðið verri (Lýðheilsustöð og Vinnueftirlitið, 2008). 

Streita hefur meðal annars verið skilgreind á þá leið að einstaklingur ráði 

ekki við tilteknar aðstæður, sem hefur aftur áhrif á heilsu og velferð hans, 

bæði líkamlega og andlega. Streitan er þá bæði viðvarandi og illviðráðanleg. 

Streita getur hlotist af aðstæðum, samskiptum, sambandi eða skynjun. 

Einnig getur verið um líkamlega, andlega, félagslega eða tilfinningalega 

þætti að ræða eða aðstæður sem tengjast umhverfinu (Brey og Clark, 

2012). Oft tengist streita einnig vinnustaðnum sjálfum. Í sjálfu sér getur 

streita virkað hvetjandi á fólk og hjálpað því að ráða við krefjandi aðstæður. 

Hóflegar kröfur halda starfsmönnum við efnið, hvetja þá til starfa og náms. 

Krefjandi verkefni og stöðugur starfsþrýstingur vekja hins vegar streitu, 

einkum þegar slíkt fer illa saman við þekkingu og getu þess sem á að leysa 

verkefnið af hendi. Lítill stuðningur frá yfirmanni eða samstarfsfélögum 

getur jafnframt kallað fram streitu eða sú tilfinning að maður valdi ekki 

starfi sínu eða fái ekki að taka nægilega mikinn þátt í ákvörðunum tengdum 

vinnunni (Alþjóðaheilbrigðisstofnunin, 2004). 



 

15 

Vinnutengd streita þekkist um allan heim sem meiriháttar ógn við heilsu 

starfsmanna sem og heilbrigði stofnunarinnar sjálfrar. Stressaðir starfsmenn 

eru oft óheilbrigðari en ánægðir og afslappaðir starfsmenn, og auk þess 

síður áhugasamir um starf sitt og miklu óöruggari (Alþjóða–

heilbrigðisstofnunin, 2004). Oft er fjallað um streitu undir neikvæðum 

formerkjum. Sannleikurinn er sá að hún er hvorki jákvæð né neikvæð. Það 

er hins vegar mikilvægast að streitustig okkar sé eðlilegt miðað við 

aðstæður hverju sinni; að það samræmist þörfum okkar og sé hvorki of hátt 

né of lágt (Jóhann Ingi Gunnarsson, Bragi Sæmundsson og Sæmundur 

Hafsteinsson, 2011). Streita er eðlilegur hluti af daglegu lífi og starfi og í 

raun óraunhæft að útiloka hana (Rodd, 2013). Ein skilgreiningin á streitu 

segir að hún sé eðlileg viðbrögð líkamans við yfirvofandi hættu, kröfum eða 

álagi og undirbúi hann þar með fyrir átök. Í hverjum einstaklingi er ævinlega 

einhver streita sem ýmist sveiflast upp og niður eftir umhverfinu og kröfum 

þess eða okkar sjálfra. Misjafnt er hvernig hvert og eitt okkar bregst við og 

upplifir streitu. Blóðþrýstingur sveiflast og við finnum fyrir misjafnlega 

mikilli vöðvaspennu. Við finnum fyrir einbeitingarskorti og veikjumst jafnvel, 

áhyggjur sækja að og svo framvegis. Ef við náum ekki að losa okkur við 

streitu með eðlilegu móti safnast hún fyrir og þá fyrst verður hún að 

vandamáli (Jóhann Ingi Gunnarsson, Bragi Sæmundsson og Sæmundur 

Hafsteinsson, 2011).  

Starfstengd streita snertir einstaklinga á ólíkan hátt. Hún kann að skaða 

heilsu þeirra sem hefur aftur áhrif á starfsgetu og skuldbindingu við starfið. 

Viðvarandi streita leiðir stundum til fjarveru frá vinnu og í verstu tilfellum til 

þess að starfsmaður á ekki afturkvæmt. Mikilvægt er að hafa í huga líkamleg 

einkenni á borð við þreytu, of háan blóðþrýsting, hjartsláttarónot, 

hjartaáföll, svefnerfiðleika, höfuðverki, svima, stoðkerfisverki, öndunar–

erfiðleika, meltingartruflanir, kvíða og þunglyndi (Alþjóðaheilbrigðis–

stofnunin, 2004; Wells, 2013). Einnig er algengt að einstaklingar finni fyrir 

pirringi og óróleika, að einbeiting þeirra minnki og þeim reynist erfiðara að 

slaka á, hugsa rökrétt og taka ákvarðanir. Þá minnkar sjálfstraust oft og 

lausnir virðast vandfundnar (Rodd, 2013). 

2.4 Áhrifaþættir í starfi leikskólastjóra sem leitt geta til 
streitu 

Rodd (2006, 2013) hefur fjallað um nokkra streituvalda sem þekkjast í 

daglegu starfi leikskóla. Þar má nefna manneklu, stöðugt áreiti, ólík 

verkefni, símhringingar og samskipti við foreldra og starfsmenn. Þó svo að 

mörg verkefna leikskólastjóra sé hægt að taka með sér heim, hefur það ekki 
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góð áhrif til langs tíma og eykur frekar streitu og minnkar frítíma starfsfólks 

með fjölskyldu sinni og vinum.  

Höfundur rýndi í tvær erlendar rannsóknir sem beinast að starfi 

leikskólastjóra. Fyrri rannsóknin var framkvæmd í Hong Kong af Cheuk, 

Wong og Rosen (2000). Þar var sjónum beint að streitu í starfi 

leikskólastjóra og mikilvægi stuðnings frá nánum vini. Notuð var blönduð 

aðferðafræði. Síðari rannsóknin var framkvæmd af Wong og Cheuk (2005) í 

Macau í Kína og skoðaði bæði streitu og félagslegan stuðning. Sú rannsókn 

var megindleg. Niðurstöður þessara rannsókna voru mjög svipaðar og 

leiddu í ljós að leikskólastjórar upplifa hóflega streitu í starfi sínu. Fram kom 

að leikskólarnir voru allir einkareknir og að helstu streituvaldarnir í starfi 

leikskólastjóranna beindust að því hvort nægilega mörg börn fengjust í 

leikskólann og því að standast fjárhagsáætlun. Í heild voru 

leikskólastjórarnir ánægðir í starfi og virtust ráða vel við þær kröfur sem 

gerðar voru til þeirra. Rannsóknirnar leiddu því ekki í ljós einkenni 

alvarlegrar streitu. Það sem skildi rannsóknirnar að var að í Hong Kong 

upplifðu leikskólastjórarnir það sem streituvald að veita starfsfólki sínu 

innblástur og þá sérstaklega gagnvart mikilvægi menntunar barna á 

leikskólastigi. Niðurstöðurnar sýndu að leikskólastjórarnir töldu sig þurfa að 

endurgreiða hjálpina ef þeir leituðu eftir stuðningi í starfi. Um leið gáfu 

niðurstöðurnar þó til kynna að starfstengd streita þeirra minnkaði eftir því 

sem þeir fengu meiri stuðning. Starfsreynsla leikskólastjóranna hafði ekki 

áhrif á streitu; þeir sem höfðu langa starfsreynslu upplifðu sömu streitu og 

þeir sem áttu að baki stuttan starfsaldur. 

Í grein Wells (2013) var fjallað um erlendar rannsóknir sem gerðar hafa 

verið á streitu í starfi grunnskólastjórnenda yfir síðastliðna þrjá áratugi. 

Auknar kröfur hafa leitt til þess að starfið verður æ viðameira og því gerir 

aukin streita vart við sig. Fjármagn til skólanna minnkar samhliða því að 

kröfur um árangur aukast. Þróunin leiðir til aukinna samskipta þar sem 

aðgangur að skólastjórunum er nú mun meiri. Tækniþróun hefur verið ör og 

tölvupóstar eða símskeyti eru nú fyrirferðamikill samskiptamáti. 

Skólastjórarnir telja sig hafa of lítinn tíma til að sinna verkefnum sínum, 

samskiptavandamál séu til staðar, gerð sé krafa um aukin samskipti við 

starfsfólk og ýmis fræðsluyfirvöld og við bætist svo öll þau mál sem upp 

koma í erli dagsins. Friedman (2002) gerði rannsókn meðal 821 

grunnskólastjórnenda. Rannsóknin var eigindleg og megindleg þar sem 

bæði voru tekin viðtöl og lagðir fyrir spurningalistar. Markmiðið var að finna 

þá streitu-valdandi þætti í starfi skólastjóra sem leitt gætu til kulnunar í 

starfi. Niðurstöðurnar leiddu í ljós fjóra meginþætti: 
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1) Samskipti við foreldra; óraunhæfar kröfur eða dónaleg framkoma 
af hálfu þeirra. 

2) Samskipti við kennara; kennarar fara ekki að fyrirmælum 
skólastjóra, taka ekki þátt í breytingum, neita að axla ábyrgð eða 
frammistaða þeirra í starfi er óásættanleg. 

3) Ójafnvægi í þeim kröfum sem gerðar eru til skólastjórnenda og 
þess sem þeir ná að inna af hendi. 

4) Samskipti við annað starfsfólk skólans, svo sem ritara, ræstitækna 
og húsverði, sem sinnir starfi sínu ekki með viðunandi hætti. 

Af þessum fjórum þáttum höfðu samskipti við kennara mest áhrif á streitu 

skólastjórnenda. Þar á eftir komu samskipti við foreldra sem virtust gera 

óraunhæfar kröfur til skólastjórnenda. Þessir þættir voru taldir auka kvíða 

skólastjórnenda þar sem þeir töldu sig ekki hafa stjórn á aðstæðum eða 

vera á einhvern hátt vanhæfir í samskiptum sínum við starfsfólk og foreldra. 

2.4.1 Íslenskar rannsóknir á streitu 

Eftir því sem ég kemst næst er ekki að finna neina íslenska rannsókn á 

streitu í starfi leikskólastjóra. Sjónum hefur frekar verið beint að kulnun í 

starfi. Ásdís Olga Sigurðardóttir (2013) rannsakaði áhrifaþætti í starfi 

deildarstjóra í leikskólum. Markmið hennar var að varpa ljósi á helstu 

álagsþætti sem valda streitu í starfi þeirra og fá fram hugmyndir um hvernig 

koma megi í veg fyrir streitu. Í rannsókninni var horft til þess að streita 

getur leitt til kulnunar í starfi. Notuð var blönduð aðferð við gagnaöflun; 

það er eigindlega og megindlega aðferðarfræði. Niðurstöður voru 

áhugaverðar og má greina samhljóm með þeim og því sem Rodd (2006, 

2013) og Wells (2013) lýsa sem streituvöldum í starfi leik- og 

grunnskólastjóra. Deildarstjórar töldu að álag væri hluti af starfi þeirra. 

Misjafnt var hvaða álagsþætti deildarstjórarnir töldu upp; veikindi 

starfsfólks, mikla ábyrgð, lítinn stuðning frá yfirmanni, breytingar í 

starfsmannahópi, skrifstofuvinnu, of mikla tölvuvinnu og fleira. Einhverjir 

kváðust vera stressaðir og sögðust ekki sofna á kvöldin, að þeir tækju 

vinnuna með sér heim og gæfist samt ekki nægur tími til að komast yfir 

helstu verkefni dagsins. Sumir voru kvíðnir og pirraðir og veltu því fyrir sér 

að segja upp starfinu. Í ljós kom að deildarstjórarnir voru almennt undir 

miklu álagi. Ýmis vandræði í tengslum við starfsfólk leiddu til að mynda til 

þess að ekki væri hægt að undirbúa starf með börnunum. Ósjálfstæði 

starfsmanna var einnig nefnt og að leiðbeina þyrfti starfsfólki mikið. Einnig 

ríkti togstreita milli fagfólks og ófaglærðra. Mikill munur væri á því að vinna 
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með leikskólakennurum og öðrum. Í fyrra tilvikinu yrði starfið miklu 

auðveldara og krefðist jafnframt minni leiðsagnar. Deildarstjórarnir nefndu 

að leiðin að farsælu og ánægjuríku starfi væri að dreifa ábyrgð og verkum. 

Þeir reyndu að finna hentug verkefni sem féllu að starfsfólkinu og nýta þar 

með krafta hvers og eins. Þetta yki jafnframt starfsánægju. Þrátt fyrir stöku 

mótbyr fyndu deildarstjórarnir til almennrar gleði. Þegar vel gengi með 

börnin og starfsmannahópurinn væri samstilltur, upplifðu þeir afar 

ánægjulegar stundir (Ásdís Olga Sigurðardóttir, 2013). Líklegt er að þeir 

þættir, sem hér eru dregnir fram sem álagsþættir í starfi deildarstjóra, séu 

einnig til þess fallnir að auka streitu í starfi leikskólastjóra, enda eru þessi 

stjórnendahlutverk innan leikskólanna að mörgu leyti lík. Deildarstjórar fara 

með mannaforráð líkt og leikskólastjórar og þurfa að sinna ýmsum 

skrifræðisverkefnum, eiga samskipti við foreldra og leiða faglegt starf 

deildarinnar. 

Vinnueftirlit ríkisins gerði könnun á heilsufari, líðan og vinnuumhverfi 

starfsfólks í leikskólum í Reykjavík árið 2000. Þar kom meðal annars fram að 

ýmsar vísbendingar og rannsóknarniðurstöður, erlendar jafnt sem 

innlendar, sýndu að streita starfsmanna hefði aukist og kæmi fram hjá 

starfsmönnum jafnt líkamlega sem andlega. Mikilvægt hafi því verið að 

skoða ýmsa vinnuskipulagsþætti og áhrif þeirra á andlegt og félagslegt álag. 

Leitað var eftir svörum leikskólakennara í Reykjavík og var lagður fyrir 

spurningalisti. Álagsþættir í vinnuumhverfi starfsfólks voru skoðaðir og 

hvort starfsmönnum finndist starfið andlega einhæft eða fjölbreytt, en 

andleg einhæfni er sérstakur áhættuþáttur vinnustreitu. Niðurstöðurnar 

voru áhugaverðar og sýndu að meirihluti starfsfólks taldi starfið vera 

andlega fjölbreytt en um leið andlega erfitt. Meirihluti starfsfólks sagðist oft 

eða stundum vera andlega úrvinda eftir vinnudaginn en meginástæða þess 

væri skortur á tíma til að sinna verkefnum. Athygli vekur að hæsta hlutfall 

þeirra, sem sögðust vinna undir tímapressu, var meðal deildarstjóra og 

annarra stjórnenda (Berglind Helgadóttir, o.fl., 2000).  

2.4.2 Samskipti og ágreiningur 

Samkvæmt þeim rannsóknum, sem fjallað hefur verið um hér að framan, 

má ætla að samskipti við starfsfólk valdi leikskólastjórum einna mestri 

streitu í starfi þeirra. Eðlilegt er að samskipti fólks séu stundum erfið og að 

til ágreinings komi öðru hverju. Skilgreina má ágreining sem spennuástand 

sem myndast þegar hagsmunir, gildi eða sjónarmið fara ekki saman hjá 

ólíkum einstaklingum. Í kjölfarið koma fram tilfinningaleg viðbrögð sem fela 

í sér óánægju, ergelsi, hryggð, kvíða, reiði, hatur, efa og sársauka (Ólafur H. 

Jóhannsson, 2003). Ágreiningur er að sjálfsögðu óhjákvæmilegur hluti af 



 

19 

lífinu. Deilur, ágreiningsmál, ólíkar skoðanir, núningur og átök finnast í 

öllum stofnunum (Rodd, 2013). Mikilvægt er að leikskólastjóri sé fær í að 

leysa deilur og stilla til friðar. Séu deilur ekki leystar kunna að koma fram 

skaðlegar afleiðingar sem bitna á gæðum starfsins og samskiptum milli 

starfsmanna. Stundum leysir spennuástand þó vissa orku úr læðingi sem 

hægt er að nýta einstaklingum og stofnunum til hagsbóta, sé haldið á 

spöðunum (Ólafur H. Jóhannsson, 2003). Nauðsynlegt er að starfsfólk vinni 

saman að því að gera vinnuumhverfi sitt eins gott og kostur er, frekar en að 

eyða orku og tíma í átök og deilur.  

Hegðun og atgervi skólastjóra hefur hér mikið að segja. Miklu skiptir að 

hann sé sýnilegur og afgerandi innan skólasamfélagsins og styðji við 

kennara og annað starfsfólk. Hann þarf að benda starfsfólki sínu á þá ólíku 

möguleika sem starfið býður upp á. Jafnframt þarf hann að veita því 

viðurkenningu og styðja það við ýmsa ákvarðanatöku (Sergiovanni, 2006). Í 

erli vinnudagsins er áreiti oft mikið. Stjórnandi á samræður við marga ólíka 

einstaklinga, hvort sem hann er að kenna og uppfræða starfsfólk sitt eða 

ræða við það um mikilvæga eða alvarlega hluti. Einnig tekur hann við 

ýmsum tilskipunum og athugasemdum. Flest þessara samskipta rista ekki 

djúpt og kunna að virka hversdagsleg og smávægileg. Önnur kunna hins 

vegar að valda óvæntri truflun eða raska stöðugleika og jafnvægi. Fátt getur 

beinlínis búið okkur undir ófyrirséð atvik í starfi, eða það sem kalla mætti 

krísur. Mikilvægt er að draga lærdóm af ófyrirséðum uppákomum sem 

þessum og auka þannig við faglega þekkingu sína (Cunningham, 2008).  

2.4.3 Menning leikskóla 

Í grein Steinunnar Helgu Lárusdóttur (2005), Leiðtogar og lífsgildi, kemur 

fram að viðhorf einstaklings eru oft nefnd gildi. Orðið er þá samheiti yfir 

hugtök á borð við lýðræði, heiðarleika, samvinnu, samstöðu, hollustu, 

trúnað, sanngirni, samviskusemi, jafnrétti, umhyggju, árangur og fleira. Í 

stórum starfsmannahópi er hins vegar ekki sjálfgefið að gildi einstaklinga 

séu öll af sama toga. Uppvöxtur, félagsmótun og aðrir utanaðkomandi 

þættir móta viðhorf okkar. Viðhorf hvers einstaklings móta svo aftur 

samskipti hans við annað fólk. Sá sem gegnir stjórnunarstöðu kemst ekki hjá 

því að taka erfiðar ákvarðanir og gerir það einungis af öryggi ef viðkomandi 

hefur siðferðislegan grunn að byggja á. Hoy og Miskel (2005) benda á að 

skilvirkir stjórnendur séu sífellt vakandi fyrir þeim málum sem undið gætu 

upp á sig innan stofnunarinnar. Þannig komi þeir sér upp vinnulagi sem 

girðir fyrir ýmis vandamál og stuðlar að heilbrigðum vexti stofnunarinnar. 

Fram hefur komið að það fari eftir starfsanda og samvinnu innan stofnunar 

hversu vel einstaklingum tekst að vinna saman sem heild. Ef stigveldið er 
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sterkt getur það leitt til þess að menningarkimar (hópar) myndast sem getur 

síðan valdið ágreiningi eða sundrungu (Bennett, o.fl., 2007). Í vissum 

tilvikum jaðra slíkir undirhópar við að verða að sjálfstæðum einingum innan 

skólans (Busher, o.fl., 2007).  

Í starfsmannahópi leikskóla eru að sjálfsögðu margir ólíkir einstaklingar 

og mikilvægt að rödd hvers og eins fái að heyrast. Líkt og Rodd (2013) telja 

Ebbeck og Waniganayake (2004) að ekki verði komist hjá átökum milli 

starfsmanna. Þau spretta af ýmsum ástæðum; ólíkum markmiðum, 

skoðunum, gildum, þrám eða þörfum manna. Menn komast seint hjá því að 

sýna öðru hverju af sér sjálfselsku eða gerast sekir um trúnaðarbrest, 

mistúlkun, reiði eða aðrar tilfinningar sem hafa áhrif á samskipti þeirra við 

annað fólk og geta jafnvel eyðilagt vinasambönd. Átökin hafa hins vegar 

áhrif á umhverfi okkar og alla einstaklinga innan þess. Það er því mikilvægt 

að leikskólastjórar þaggi ekki niður slík mál heldur takist á við þau og finni 

lausnir.  

Stundum spretta af ofanlýstum átökum góðar hugmyndir sem nýtast 

stofnuninni og bæta starf hennar. Stjórnendur og starfsmenn verða að þora 

að skiptast á skoðunum og ræða saman af yfirvegun. Aðeins með þeim 

hætti má taka vel ígrundaðar ákvarðanir og festa nýjar hugmyndir í sessi. 

Komi upp vandamál er nauðsynlegt að takast strax á við þau því ellegar er 

hætt við að þau vindi upp á sig og verði flókin og erfið (Heng og Marsh, 

2009).  

Kvenlægur arfur og karllægur valdapíramídi nefnist grein sem Arna H. 

Jónsdóttir ritaði árið 2009. Þar fjallar hún um rannsókn sem hún gerði árið 

2008 og var hluti af doktorsverkefni hennar. Míkrópólitísk nálgun var notuð 

til að varpa ljósi á þau vandamál sem upp koma í starfsmannahópi leikskóla. 

Míkrólitík hefur meðal annars verið skilgreind sem aðferðir sem bæði hópar 

eða einstaklingar beita í þágu eigin hagsmuna (Hoyle, 1986). Í rannsókn 

Örnu voru skoðuð samskipti leikskólastjóra og starfsfólks og 

leikskólakennara og samstarfsfólks í einum leikskóla og meðal annars 

athugað hvort samskipti væru að einhverju leyti kynjuð. Einnig var skoðað 

hvaða aðferðir væru notaðar af hálfu leikskólastjóra til að takast á við 

svokallaða míkrópólitíska vídd leikskólastarfsins. Niðurstöður gáfu til kynna 

að innan leikskólans væru viðvarandi átök milli ólíkra menningarafla og 

stjórnunaraðferða þeim tengdum. Tókust þar á tveir menningarheimar, 

eldri og yngri, þar sem viðhorf, gildi og viðmið voru ekki þau sömu. Eldri 

menningarheimur byggðist á umhyggju og tengslum og dró dám af 

kvenlægum, samskiptamiðuðum menningarárekstrum. Yngri menningar–

heimurinn einkenndist af hefðbundnum valdapíramída, karllægri 

skrifræðisstjórnun og yfirráðamiðaðri forystu. Átökin fólust í valdabaráttu 
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þar sem leiðbeinendur voru færastir í míkrópólitískum stjórnunaraðferðum. 

Þeim fannst að sér vegið og þeir vera beittir formlegu valdi. Beindist 

óánægja þeirra meðal annars að framkvæmd á kaffitímum, 

undirbúningstímum og fundum deildarstjóra. Valdapíramídinn kom fram í 

því að umræður og helstu mál fóru fram á deildarstjórafundum og áttu 

deildarstjórar síðan að fylgja málum eftir en öxluðu ekki ábyrgð sína að mati 

leikskólastjóra og því virkaði píramídinn ekki. Leikskólastjórinn leysti ýmis 

mál bak við luktar dyr og deildarstjórarnir fundu til áhrifaleysis, voru 

óöryggir og fóru ekki í opin átök um málið. Þeir vildu frekar ræða málin 

seinna. Leikskólastjórinn þaggaði niður ýmis mál og lokaði fyrir rökræður 

um starfið, að því er virtist til að koma í veg fyrir átök og andstöðu (Arna H. 

Jónsdóttir, 2009).  

Ekki er vænlegt að ýta bara til hliðar hinum fjölmörgu vandamálum sem 

upp koma milli starfsmanna í leikskóla. Slíkt ýtir frekar undir streitu en að 

draga úr henni. Leikskólastjóri verður að draga álitamál upp á yfirborðið, 

ræða þau og leita lausna. Átök leiða oft til nýrra og oftar en ekki bættra 

starfshátta sem hópurinn ber sameiginlega ábyrgð á. Leikskólastjóri þarf að 

vera meðvitaður um hvernig hann kemur fram gagnvart starfsfólki sínu og 

greina hvort hegðun hans eða eitthvað í samskiptunum sé í einhverjum 

tilvikum streituvaldandi.  

2.4.4 Aðrir áhrifaþættir 

Í riti sem kom út á vegum Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar (2004) eru taldir 

upp þeir áhrifaþættir sem leitt geta til vinnutengdrar streitu. Hafa þarf 

þessa þætti í huga á hverjum vinnustað. Þeir eru meðal annars: 

 Einhæf verkefni. 

 Of mikið að gera eða of lítið að gera. 

 Tímaþröng. 

 Stífur og ósveigjanlegur vinnurammi. 

 Of langir vinnudagar og ófyrirsjáanlegir vinnutímar. 

 Lítil þátttaka í ákvarðanatöku. 

 Of lítil stjórnun tengd m.a. vinnuaðferðum og vinnuhraða. 

 Óljós starfslýsing. 

 Andstæð hlutverk innan sama verksviðs. 
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 Mannaforráð. 

 Stöðug átök við starfsfólk og vandamál þeirra. 

 Slæm samskipti við samstarfsfélaga. 

 Einelti, áreitni og ofbeldi. 

 Vöntun á starfsaðferðum tengdum vandamálum eða kvörtunum. 

 Samskiptafærni ábótavant. 

 Leiðtogafærni ábótavant. 

 Uppbygging stofnunarinnar og markmið eru óljós. 

Í þessari upptalningu koma fram ýmsir þættir sem huga þarf að í starfi 

leikskólastjóra. Góður árangur í starfi gleður vitaskuld hvern leikskólastjóra, 

til að mynda ef vel tekst til við að hvetja starfsfólkið til dáða eða þegar 

tiltekin markmið eru sett og þeim síðan náð. Þegar hallar undir fæti efast 

leikskólastjórar hins vegar oft um hæfileika sína. Fjölþætt ábyrgð kann að 

virka yfirþyrmandi, hugsanlega vaknar gremja, streita eykst og hætta verður 

á kulnun í starfi (Friedman, 2002). 

2.5 Kulnun í kjölfar streitu 

Frederici og Skaalvik (2012) gerðu rannsókn á sjálfstrausti grunnskóla–

stjórnenda og tengsla á milli kulnunar, starfsánægju og löngunar til að láta 

af störfum. Rannsóknin var megindleg og náði til 1.818 skólastjóra á 

Norðurlöndunum. Niðurstöður sýndu að kulnun fylgir lakari frammistaða í 

starfi, minni skuldbinding við starfið og ýmis heilsufarsleg vandamál tengd 

streitu. Einnig að erfið starfsmannamál og kröfuharðir foreldrar eru 

streitutengdir áhrifaþættir sem leitt geta til kulnunar. Þetta eykur líkur þess 

að fólk vilji helst láta af störfum sínum.  

Kulnun hefur jafnframt verið tengd við tilfinningalegt álag sem verður til 

vegna þess að stjórnandi þarf stöðugt að takast á við þarfir annarra 

(Friedman, 2002). Leikskólastjórar leiða hóp ófyrirsjáanlegra einstaklinga; 

sumir eru þurfandi, aðrir með lágt sjálfsálit. Þeir koma fram við 

stjórnandann eins og hann leyfir þeim, sem felur ekki endilega í sér 

ákjósanlega hegðun. Til að geta mætt þörfum annarra verður 

leikskólastjórinn samtímis að fullnægja eigin þörfum. Þetta felur ekki í sér 

að vera sjálfselskur heldur raunsær (Rodd, 2013). Erfitt er að koma fram 

sem kraftmikill leiðtogi ef maður er tilfinningalega uppgefinn í starfi sínu. 

Því er mikilvægt að vera meðvitaður um streituvalda. Eins er mikilvægt að 



 

23 

finna leiðir til að ná tökum á eða draga úr þeirri streitu sem hlýst af starfinu 

(Wells, 2013).  

Samkvæmt Rodd (2013) getur kulnun leitt til þess að áhugi og hollusta 

við starfið dvínar. Pirringur og reiði gera vart við sig og starfið er litið 

léttvægum augum. Einstaklingurinn dregur sig í hlé og skuldbinding við 

starfið og samskipti við aðra verða minni. Varnarleysi og áhugaleysi 

gagnvart starfinu gera vart við sig og og um leið minnkar starfsgetan og 

fjarvistir aukast.  

Finna má nokkrar íslenskar rannsóknir sem tengjast leikskólastjórum og 

kulnun í starfi. Þegar niðurstöður þeirra eru skoðaðar kemur í ljós að 

leikskólastjórar lýsa þeim þáttum, sem oft leiða til kulnunar, með svipuðum 

hætti og áhrifaþáttum sem leitt geti til streitu í starfi. Í rannsókn Ólafs 

Bjarkasonar (2014) var leitast við að kanna hvaða tækifæri og hindranir 

væru til staðar í starfi leikskólastjóra, meðal annars með tilliti til kulnunar í 

starfi. Rannsóknaraðferðin var eigindleg og tekin voru viðtöl við sex 

leikskólastjóra. Fjórir viðmælendur höfðu upplifað einkenni kulnunar; hjá 

þremur þeirra var upplifunin starfstengd en persónuleg hjá einum. Helstu 

ástæður voru til að mynda tímabil sem erfitt var að manna leikskólann, 

starfsmannavelta þar sem starfsfólk stoppaði mjög stutt við og erfið 

starfsmannamál. Allir viðmælendur í rannsókn Ólafs töldu starfsmanna–

málin vega þyngst í starfi þeirra. Fram kom að erfitt væri að taka 

starfsmannaviðtal sem snerti persónu einstaklingsins. Svipaðar niðurstöður 

komu fram í rannsókn Guðrúnar Jónu Thorarensen (2012) um gagnsemi 

handleiðslu fyrir leikskólastjóra. Í samtölum við leikskólastjóra kom fram að 

sá þáttur, sem tæki stærstan hluta af vinnutíma þeirra, væru 

starfsmannamálin. Þættir sem taka til starfsmannamála eru til dæmis 

veikindi starfsmanna, ráðgjöf og samskiptamál innan starfsmannahópsins. 

Einnig voru tekin dæmi um launavinnslu, foreldrasamstarf, sérkennslu 

barna, samþykkt reikninga og ýmsar áætlanagerðir. Jafnframt kom fram að 

hluti af starfi leikskólastjóra fælist í að tryggja að bæði húsnæði og lóð væri 

haldið við. 

Gerður Ólína Steinþórsdóttir (2014) gerði rannsókn á því hvort kulnun 

eigi sér stað meðal grunn- og leikskólastjóra. Rannsóknin var megindleg. 

Leitað var til allra leik- og grunnskólastjórnenda á landinu. Tuttugu og fjögur 

prósent leikskólastjóra greindust með persónutengd kulnunareinkenni sem 

sporna þurfti gegn; 28% fundu fyrir starfstengdri kulnun og 29% sýndu 

kulnunareinkenni sem tengdust starfsfólki. Þriðjungur leikskólastjóra 

reyndist ekki vera með nein kulnunareinkenni samkvæmt þeim 

mælikvörðum sem hér eru taldir upp. Í svörum leikskólastjóra kom þó fram 

að þriðjungur þeirra upplifðu töluvert mikla líkamlega og andlega þreytu og 
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örmögnun gagnvart starfi sínu sem stjórnendur og gagnvart starfsfólki sínu. 

Um fjórðungur upplifði persónutengda líkamlega og andlega þreytu og 

örmögnun. Hlutfallslega fleiri leikskólastjórar en grunnskólastjórar upplifðu 

mikla líkamlega og andlega þreytu og örmögnun persónulega og gagnvart 

starfsfólki sínu. Rannsakandi velti upp þeim möguleika hvort erfiðara væri 

að starfa sem skólastjóri þar sem yngri nemendur eru. Einnig því að vitað er 

að í sumum leikskólum landsins skortir leikskólakennara, starfsmannavelta 

er mikil og mannekla töluverð. Hefur þetta valdið auknu álagi á stjórnendur 

sem og allt starfsfólk leikskólanna (Gerður Ólína Steinþórsdóttir, 2014). 

Nýleg rannsókn Helgu Hrannar Óskarsdóttur (2015) sýndi að 

starfsmannavelta í leikskólum Hafnarfjarðarbæjar var 25,2% árið 2013, 

23,8% árið 2012 og í kringum 20% árin þar á undan. Þetta gefur til kynna að 

starfsmannavelta í leikskólum sé töluverð. Í niðurstöðum rannsóknarinnar 

kom jafnframt fram að þátttakendur á aldrinum 20 ára og yngri væru líklegri 

til að láta af störfum en þeir sem voru á aldrinum 50–59 ára. Streita virtist 

einnig vera til staðar hjá þeim leikskólakennurum sem tóku þátt í þessari 

rannsókn, það er að segja hjá þeim sem fóru með mannaforráð og aðra 

ábyrgð. 

Þegar niðurstöður þessara þriggja íslensku rannsókna eru dregnar saman 

virðast starfsmannamál standa upp úr, líkt og áður hefur verið bent á. 

Starfsmannamál virðast hafa hvað mest áhrif á streitu og kulnun 

leikskólastjóra.  

2.6 Leiðir leikskólastjóra til að draga úr streitu og kulnun 

Huga þarf að leiðum til að draga úr vinnutengdri streitu og koma í veg fyrir 

hana áður en hún verður heilsuspillandi (Wells, 2013). Hér má nefna leiðir 

eins og þjálfun í streitustjórnun, aðgang að heilbrigðisstarfsmönnum, hollt 

mataræði, hreyfingu, slökun og hugleiðslu (Ornelas og Kleiner, 2003; Wells, 

2013). Koma þarf auga á og greina hvar vandamálin liggja og hvaða þættir 

það eru í vinnuumhverfinu eða vinnuskipulaginu sem ýta undir ójafnvægi 

milli krafna og úrræða (Lýðheilsustöð og Vinnueftirlitið, 2008). Vinna ætti að 

vekja vellíðunartilfinningu og um leið efla sjálfstraust. Horfa þarf til 

jákvæðra þátta í starfinu, því að slík hugsun getur hjálpað til við að draga úr 

streitu. Notast ætti við innsæi þegar ákveðið er hvernig best sé að bregðast 

við ólíkum aðstæðum. Þannig er hægt að tempra streitu, ýmist með því að 

breyta aðstæðum eða okkur sjálfum. Misjafnt er hvernig einstaklingur 

bregst við áreiti umhverfisins. Sumir eru viðkvæmari fyrir streitu en aðrir. 

Slíku fólki er hollt að skoða tilhneigingu sína til þess að skynja aðstæður sem 

streituvaldandi frekar en að horfa á þær af meiri bjartsýni. Í slíkum tilvikum 
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þarf fólk að endurskoða skynjun sína og mæta aðstæðum sínum á annan og 

uppbyggilegri hátt (Rodd, 2013).  

Gold og Evans (1998) og Rodd (2006, 2013) telja upp þá lykilþætti sem 

leikskólastjórar ættu að hafa að leiðarljósi til þess að ná fram sem mestum 

gæðum í starfinu og vinna sem best með starfsmönnum. Þessir þættir eru: 

Forgangsröðun, tímastjórnun, ákvarðanataka, skipulag á stjórnun, hvernig 

leyst er úr átökum, vinna með erfiðum starfsmönnum, lausnaleit, hvatning, 

leiðsögn, eftirfylgni, verkefnadreifing og streitustjórn. Leikskólastjóri þarf að 

treysta starfsmönnum sínum og bera virðingu fyrir hæfileikum þeirra og 

skuldbindingu gagnvart starfinu. Hann þarf að vera í senn hvetjandi og 

hughreystandi en ekki dómharður. Slík samskipti eiga að sjálfsögðu að verka 

í báðar áttir. Hann þarf taka ákvarðanir af festu og öryggi og ráðast óhikað í 

að leysa hvert vandamál. Honum ber að hrósa starfsmönnum sínum og vera 

meðvitaður um framlag þeirra. Einnig ætti hann að hvetja þá til sjálfsmats 

(Rodd, 2006, 2013). Slåtten (2005) bendir á að starfsmenn kjósi helst opin 

samskipti og tengsl; að allir séu jafnir og fái tækifæri til að vera með. Örar 

breytingar á hlutverki og skyldum styðjast þó ekki alltaf við tilhlýðilegar 

bjargir, svo sem aðgengi að undirbúningi og þjálfun fyrir starfið. Margir 

stjórnendur hafa því þurft að ,,læra á starfið“ (Rodd, 2013).   

Samkvæmt Rodd (2013) þurfa leikskólastjórar að finna jafnvægi á milli 

þess að mæta þörfum annarra og sinna eigin til að forða streitu og kulnun. 

Þeir geta m.a. ræktað styðjandi og gagnkvæm samskipti við starfsmenn. 

Einnig geta þeir lagt áherslu á eftirfarandi þætti: 

 Hæfilega ákveðni í samskiptum. Að nota ,,ég“-skilaboð. 

 Samningaviðræður. 

 Að dreifa verkefnum. 

 Að leysa úr ágreiningi. 

 Tímastjórnun. 

 Streitustjórnun. 

Mikilvægt er fyrir leikskólastjóra að vera hæfilega ákveðinn í 

samskiptum. Hann þurfi jafnframt að vera heiðarlegur og hugrakkur, hafa 

gott sjálfstraust og bera virðingu fyrir sér og öðrum. Ekki er þó öruggt að 

hann fái það sem hann vilji með ákveðninni einni sér. Slík framkoma ýtir 

hins vegar undir heiðarleika í faglegum samskiptum og eykur líkur þess að 

tekist sé á við ýmis málefni og vandamál, og enn fremur að hann sýni 

starfsfólki sýni virðingu og treysti þeim til að takast á við skyldur sínar. Það 
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krefst talsverðrar leikni að sýna af sér hæfilega ákveðni, eins og til dæmis ef 

leikskólastjóri þarf að leggja starfsmönnum sínum línurnar varðandi truflun í 

starfi. Ef leikskólastjóri býr hins vegar ekki yfir þessum eiginleikum getur 

það leitt til óhreinskilni og þess að stjórnandi safnar jafnvel upp reiði sem 

síðan gýs út úr honum á óheppilegri stundu (Rodd, 2013).  

Áður hefur verið nefnt hversu mikilvægt er að deila verkefnum, 

forgangsraða þeim og stýra tímanum vel. Við þetta má bæta að nauðsynlegt 

er að byrja ekki stöðugt á nýjum verkefnum án þess að  ljúka þau sem þegar 

eru komin af stað. Einnig geta leikskólastjórar unnið með viðhorf sín 

gagnvart starfsaðstæðum. Í stað þess að horfa á verkefnin og hugsa hversu 

streituvaldandi þau eru, má líta á þau sem ögrandi tækifæri til að þroskast í 

starfi. Ganga þarf í verkefni með lausnamiðaða hugsun að leiðarljósi. Húmor 

er jafnan af hinu góða; að stíga eitt skref til baka og sjá spaugilegu hliðarnar 

á starfinu. Hafa þarf þolinmæði fyrir ófyrirsjáanlegum þáttum og óvissu og 

draga lærdóm af fyrri mistökum (Rodd, 2013). Að mörgu er að huga og 

mikilvægt fyrir hvern og einn að setjast niður, staldra við og finna leiðir við 

hæfi til þess að takast á við streituna.  

Eins og áður hefur komið fram hefur starfsumhverfið mikið að segja. 

Fyrir liggja fáar rannsóknir um það hvernig draga megi úr streitu. 

Margvíslegar leiðbeiningar er þó að finna hér og þar. Vinnuverndarstofnun 

Evrópu (2013) hefur meðal annars gefið út bækling sem tilheyrði 

herferðinni Stjórnun streitu og sálfélagslegrar áhættu á vinnustöðum. 

Herferðin hófst árið 2014 og lýkur 2015. Markmið hennar er að veita 

atvinnurekendum og starfsmönnum hjálp við að læra að þekkja og hafa 

stjórn á streitu og sálfélagslegri áhættu á vinnustöðum. Einnig kemur fram 

að öll fyrirtæki þurfi að bregðast við vinnutengdri streitu. Leikskólar ættu, 

rétt eins og aðrir vinnustaðir, að hafa streitustjórnun sem hluta af 

heilsueflingarstefnu sinni. Þörf er á fjölbreyttum aðgerðum sem taka til 

vinnustaðarins í heild og alls skipulags hans. Skapa ætti umhverfi og 

vinnuaðstæður sem draga sem mest úr streitu en ekki bregðast einungis við 

henni þegar hún er þegar komin upp á yfirborðið (Lýðheilsustöð og 

Vinnueftirlitið, 2008). Greina þarf starfsumhverfið með tilliti til þeirrar 

áhættu sem stafar af ýmsum andlegum og félagslegum aðstæðum á 

vinnustaðnum. Lýðheilsustöð og Vinnueftirlitið (2008) og Vinnuumhverfis–

yfirvöld Svíþjóðar (2006) hafa sett fram leiðir sem hægt er að styðjast við til 

að meta streitu og líðan í starfi:  

 Skoða skipulag vinnunnar með tilliti til þeirra krafna sem gerðar eru. 

Veita leiðsögn og hlusta eftir því sem betur má fara. Einnig að 

komast hjá því að vinna undir tímapressu. 
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 Deila verkefnum og ræða um betri vinnuaðferðir. 

 Hvetja til samvinnu, stuðnings í starfi og meiri samskipta milli 

starfsfólks.  

 Koma í veg fyrir baktal, neikvæðni og slæm samskipti. Draga þarf 

ágreining fram í dagsljósið og leysa hann. Byggja upp menningu sem 

er hvetjandi, vinsamleg og styðjandi.  

 Draga úr hávaða og óvæntum truflunum. 

 Bjóða upp á fræðslu um einkenni og afleiðingar streitu, og einnig um 

tímastjórnun og markmiðssetningu. 

Finni starfsmenn fyrir streitu vegna of mikils álags eða erfiðleika vegna 

vinnu eða einkalífs verða vinnuveitendur að gefa þeim kost á að fá ráðgjöf 

hjá fagaðilum. Einnig þurfa þessir starfsmenn meiri athygli og stuðning á 

vinnustaðnum. Það er því gott að hafa skýrt verklag um hvernig bregðast 

skuli við ef slíkar aðstæður koma upp. Þeir starfsmenn, sem finna til streitu, 

mæta því miður oft ekki sambærilegum skilningi og stuðningi og aðrir 

starfsmenn eftir annars konar veikindi, eins og til að mynda brjósklos. Ræða 

þarf um þessa kvilla svo að þeim einstaklingum, sem eiga við streitu að 

stríða, sé ekki mismunað (Lýðheilsustöð og Vinnueftirlitið, 2008).  

2.7 Dreifð forysta 

Nauðsynlegt er að leikskólastjórar geri sér grein fyrir því hvenær álag í starfi 

þeirra er orðið þeim ofviða. Að dreifa verkefnum til annarra er í sumum 

tilvikum farsæl leið fyrir leikskólastjóra til þess að draga úr streitu. Slíkt felur 

ekki eingöngu í sér að biðja eða skipa fólki að klára tiltekin verkefni heldur 

þarf að koma auga á hvar geta og hæfni hvers einstaklings liggur. 

Stjórnendur telja oft fljótlegra að leysa verkin sjálfir; þeir hafi hvort sem er 

gert þetta í mörg ár og enginn kunni eins vel og þeir til verka. Eins eru þeir 

stundum hræddir við að deila verkefnum og telja sig ekki hafa neinn til að 

taka við þeim. Þá er hugsanlegt að þeir vilji ekki að starfsfólkið upplifi að 

þeir ráði ekki sjálfir við starf sitt og jafnvel að þeir líti ekki á sig sem hluta af 

hópnum, ef þeir deila verkefnum til annarra. Með því að nota útskýringar 

sem þessar missa stjórnendur sjónar á því hversu mikilvægt er að deila 

verkefnum; það felur í sér vissa hvatningu til starfsmanna og stuðlar um leið 

að faglegri þróun. Það er mikilvægt fyrir starfsmenn að fá að taka þátt í að 

velja sér verkefni og fá síðan fullan stuðning stjórnenda til þess að 

framkvæma þau (Gold og Evans, 1998; Heng og Marsh, 2009; Rodd, 2013).  



 

28 

Ýmsar rannsóknir á árangri skóla og skólaþróun benda til að forysta og 

stjórnun séu lykilþættir í árangri skóla. Einnig bendir ýmislegt til að þessir 

þættir í skólastarfinu séu það flóknir og umfangsmiklir að ekki sé leggjandi á 

einn stjórnanda að leysa þá af hendi. Þess vegna hefur áherslan á 

valddreifingu aukist á undanförnum árum og jafnframt á mikilvægi þess að 

skapa starfsumhverfi þar sem starfsmenn marka sameiginlega stefnu og 

fylgja henni eftir í sameiningu. Skólasamfélagið býr yfir mikilli þekkingu, 

reynslu og áhuga og er því mikilvægt að virkja allan þann kraft (Rúnar 

Sigþórsson, o.fl., 1999). 

Til þess að stuðla að samvinnu margra er oft gott að horfa til dreifðrar 

forystu. Forystan hefur þá upphaf; hún er skilgreind og byggð upp í 

samskiptum stjórnenda og annarra (Harris, 2007). Dreifð forysta hvetur til 

þess að allir taki þátt í starfinu og að hver og einn fái komið að stjórninni á 

einn eða annan hátt. Stjórnunin verður „flæðandi“ frekar en fastmótuð. 

Þetta þýðir þó ekki að hver einstaklingur sé að eðlislagi stjórnandi inn við 

beinið heldur opnar þetta möguleika á lýðræðislegri samvinnu milli 

einstaklinga (Muijs og Harris, 2003; Shakir, Issa og Mustafa, 2011).  

Dreifð forysta hvetur til félagslegs stuðnings sem mýkir álagið, minnkar 

streitu og mildar spennuna sem myndast getur í daglegu amstri innan 

skólastofnunar. Allt eru þetta þættir sem annars kunna að leiða til kulnunar 

í starfi. Með því að draga fram sérþekkingu og þá auðlind, sem býr í hverjum 

starfsmanni, má auka starfsánægju og treysta skuldbindingu starfsfólks við 

verkefni sín. Starfsmenn hjálpast frekar að og styðja hverjir aðra. 

Námstækifærum fjölgar auk þess sem öll samskipti verða ánægjulegri. 

Áhrifarík stjórnun og dreifð forysta eru þættir sem hafa jákvæð áhrif á 

sjálfsálit, starfsánægju og félagsanda. Stöðugleiki í starfsmannaveltu virðist 

einnig aukast og hefur það jákvæð áhrif á umhverfi barnanna og þroska 

þeirra (Rodd, 2006, 2013). 

2.8 Samantekt 

Hlutverk leikskólastjóra er margþætt og krefst leikni á mörgum sviðum, í 

mannlegum samskiptum. Streita þekkist um allan heim og hefur víðtæk 

áhrif, bæði á starfsmenn og vinnustaðinn í heild. Áhrifaþættir streitu innan 

vinnustaða eru af ýmsum toga og einkenni geta komið fram bæði líkamlega 

og andlega. Þegar hefur verið fjallað um ýmsa áhrifaþætti í starfi 

leikskólastjóra, svo sem samskipti, stöðugt áreiti, manneklu, ólík verkefni og 

fleira. Fáar rannsóknir er að finna á streitu í starfi leikskólastjóra en Cheuk, 

Wong og Rosen (2000) og Wong og Cheuk (2005) komust að því að 

leikskólastjórar upplifðu hóflega streitu í starfi í leikskólum í Hong Kong og 
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Kína. Áhugavert var þó að leikskólastjórar í Hong Kong upplifðu streitu 

tengda því að veita starfsfólki sínu innblástur.  

Streiturannsóknir hafa verið gerðar meðal ýmissa annarra starfshópa, 

svo sem hjá grunnskólastjórnendum, deildarstjórum og leikskóla–

starfsmönnum. Niðurstöður sýna að samskipti við foreldra og kennara, 

ójafnvægi í kröfum, tölvupóstar, of lítill tími til að sinna verkefnum og 

ýmislegt fleira veldur streitu. Samskipti við starfsfólk virðast vera einn helsti 

streituvaldur í starfi leikskólastjóra. Arna H. Jónsdóttir (2009) komst að því 

að að erfiðasti hluti starfsins væru starfsmannamál og að átök innan 

starfsmannahópsins væru erfið viðureignar, sem og mikil starfsmannavelta. 

Þó svo að ýmis starfsmannamál auki streitu hjá leikskólastjórum er um leið 

mikilvægt að takast á við þau og leita lausna sem leitt geta til nýrra 

starfshátta. 

Hætta á kulnun í starfi eykst þegar hallar undan fæti í starfi hjá 

leikskólastjórum. Áhrifaþættir og einkenni kulnunar eru ekki ósvipuð því 

sem tengist streitu. Rannsókn Frederici og Skaalvik (2012) leiddi í ljós að 

erfið starfsmannamál og kröfuharðir foreldrar eru streitutengdir þættir sem 

leitt geta til kulnunar. Kulnun hefur verið lýst á þá leið að áhugi og helgun 

við starfið dvínar. Íslenskar rannsóknir tengdar leikskólastjórum og kulnun 

hafa leitt í ljós að þeir upplifa streitu sem tengist starfsmannamálum, 

starfsmannaveltu, fjarveru starfsmanna og ýmsu fleiru (Gerður Ólína 

Steinþórsdóttir, 2014; Guðrún Jóna Thorarensen, 2012; Ólafur Bjarkason, 

2014).  

Þar sem streita og kulnun geta haft alvarlegar afleiðingar á heilsu er 

mikilvægt að leita leiða til að draga úr eða koma í veg fyrir að slíkt gerist. Til 

þess má beita ýmsum brögðum, svo sem þjálfun í streitustjórnun, hollu 

mataræði, líkamsrækt og hreyfingu, slökun og ýmsum fleiri leiðum. 

Leikskólastjórar ættu einnig að hafa að leiðarljósi forgangsröðun, tíma–

stjórnun, ákvarðanatöku, skipulag á stjórnun, aðferðir til að leysa úr átökum 

og deilum og vinna með erfiðu starfsfólki, lausnaleit, hvatningu, leiðsögn, 

eftirfylgni, verkefnadreifingu og streitustjórn. Ein leið til að draga úr streitu 

felst í því að nota dreifða forystu, en oft má draga úr streitu leikskólastjóra 

með því að gera fleiri ábyrga fyrir verkefnum innan skólans.  
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3 Aðferðafræði 

Hér á eftir verður skýrt frá því hvaða rannsóknarsnið og rannsóknaraðferðir 

voru notaðar við framkvæmd rannsóknarinnar. Sagt verður frá framkvæmd 

rannsóknarinnar, trúverðugleika hennar og ýmsum siðfræðilegum atriðum 

sem henni tengjast. 

3.1 Rannsóknarsnið 

Vegna eðlis rannsóknarefnisins var notast við aðferð eigindlegra (e. 

qualitative) rannsókna til að leita svara við rannsóknarspurningunum. 

Eigindleg rannsóknaraðferð veitir færi á að skoða hluti ofan í kjölinn og fara 

djúpt í saumana á því sem verið er að rannsaka. Rannsóknaraðferðin byggist 

á því að lýsa, skilja og túlka mannleg fyrirbæri, samspil eða umræðu. Gengið 

er út frá því að þekking sé viss sameiginlegur skilningur sem þróast hefur í 

samskiptum fólks. Rannsakandi og þátttakendur byggja skilning sinn á 

vissum forsendum um leið og hann þróast. Forsendurnar eru þá einkum 

tungumál, menning, reynsla, þekking, færni, siðir og venjur. Skynjun á 

raunveruleikanum byggist því á síbreytilegri túlkun. Til að skilja mismunandi 

hliðar á hegðun einstaklings getur rannsakandi fylgt honum eftir og viðað að 

sér gögnum um leið. Leitað er eftir upplifunum þátttakenda tengt 

rannsóknarefninu og er það gert í daglegu umhverfi þeirra. Þeir eru notaðir 

sem sía fyrir upplýsingar með því að nota augu þeirra og eyru. Þessi 

rannsóknaraðferð er hentug leið til að fara ítarlega í félagslegt samhengi 

rannsóknarefnisins (Helga Jónsdóttir, 2013; Lichtman, 2013; Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2013; Silverman, 2013).   

3.2 Gagnaöflun 

Í rannsókn þessari voru tekin viðtöl við leikskólastjóra og kannað hvaða 

áhrifaþættir eru til staðar í starfi þeirra sem leitt geta til streitu. Einnig var 

leitað eftir helstu einkennum streitu og spurt hvort leikskólastjórar hafa 

upplifað kulnun í starfi. Skoðað var hvernig leikskólastjórar koma í veg fyrir 

eða draga úr streitu. Í viðtölunum endurspeglast flókið samspil margvíslegra 

hugsana, hegðunar, skynjana og tilfinninga (Helga Jónsdóttir, 2013; Kvale, 

1996).  

Tekin voru hálf-opin viðtöl (e. semi-structured) við átta leikskólastjóra á 

Stór-Reykjavíkursvæðinu. Í hálf-opnum viðtölum eru fyrirfram ákveðnar 
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spurningar hafðar til hliðsjónar að hluta til og hafði ég slíkan viðtalsramma 

(sjá fylgiskjal 3) í öllum viðtölunum. Hálf-opin viðtöl þróast í ófyrirséðar áttir 

meðan á þeim stendur og nýjar spurningar kunna að vakna meðan á 

rannsókninni stendur. Viðtalsramminn spannar oft tiltekin þemu. Viðtölin 

hafa þann tilgang að lýsa og veita skilning á fyrirbærum í tilveru fólks. 

Rannsakandinn ákveður umræðuefnið og fer samræðan fram á 

jafnréttisgrundvelli þar sem leitast er við að skila reynslu þátttakenda af 

sjónarhóli þeirra. Mikilvægt er að rannsakandi spyrji opinna spurninga, noti 

virka hlustun og fylgi spurningunum eftir, það er að segja fylli upp í 

eyðurnar. Jafnframt þarf rannsakandi að gera sér grein fyrir því að það getur 

verið munur á því hvað hann vill eða býst við að heyra í viðtölunum og því 

sem að viðmælendur segja í raun. Misjafnt er hversu löng viðtölin eru; í 

þessari rannsókn voru þau á bilinu 40-60 mínútur (Helga Jónsdóttir, 2013; 

Kvale, 1996; Lichtman, 2013; Silverman, 2013). 

3.2.1 Viðmælendur  

Úrtak rannsóknarinnar er markvisst úrtak (e. purposive sampling) því það er 

valið með markmið rannsóknarinnar í huga, tilgang hennar og gildi 

(Silverman, 2013). Markmiðið var að viðmælendur væru starfandi 

leikskólastjórar í misstórum leikskólum á Stór-Reykjavíkursvæðinu, ýmist 

reknir af sveitarfélagi eða einkaaðilum. Viðmælendur voru valdir með það í 

huga að þeir gætu varpað almennu ljósi á helstu áhrifaþætti í starfi 

leikskólastjóra og veitt svör við rannsóknarspurningunum. Leitað var eftir 

því hvort leikskólastjórar upplifðu streitu óháð stærð leikskólans sem þeir 

starfa við og hvort áhrifaþættir á streitu séu þeir sömu, ef þeir eru til staðar.  

Ég hringdi í alla þá sem komu til greina sem þátttakendur í rannsókninni 

eftir að hafa leitað að misstórum leikskólum. Fékk ég aðstoð frá 

Skólaskrifstofu þar sem á þurfti að halda. Allir þeir sem ég hafði samband 

við tóku jákvætt í beiðni mína og voru tilbúnir til að taka þátt í rannsókninni. 

Ákveðið var hvenær viðtalið skyldi fara fram og stóðust þær tímasetningar. 

Viðmælendur vildu allir að ég kæmi til þeirra á vinnutíma. Í kjölfarið sendi 

ég öllum upplýsingabréf (fylgiskjal 1) með tölvupósti um rannsóknina. Á 

hverjum stað var tekið vel á móti mér og viðmælendur sýndu rannsókninni 

mikinn áhuga. Notalegt andrúmsloft myndaðist á meðan viðtölin fóru fram, 

engin truflun átti sér stað og ég naut trausts og velvilja viðmælenda. 

3.2.2 Úrvinnsla gagna 

Viðtölin voru hljóðrituð með samþykki viðmælenda og þau síðan afrituð frá 

orði til orðs. Eftir hvert viðtal skráði ég jafnframt hugleiðingar mínar og ýmis 



 

33 

áhugaverð atriði sem komið höfðu fram eftir að slökkt var á upptökutækinu. 

Til þess að greina gögnin var notuð svokölluð þemagreining (e. thematic 

analysis). Aðferðin er notuð til þess að koma auga á, greina og finna 

mynstur (þemu) í gögnum, koma skipulagi á þau og lýsa þeim. Þessi aðferð 

leiðir í ljós upplifanir, merkingu og raunveruleika þátttakenda í rannsókninni 

(Braun og Clarke, 2006).  

Braun og Clarke (2006) skipta þemagreiningu upp í sex stig og var horft 

til þeirra við gagnagreininguna. Á fyrsta stigi eru gögnin lesin aftur og aftur 

þannig að rannsakandi nái tengingu við þau. Tilteknir flokkar eru settir upp 

á öðru stigi og gögnin síðan flokkuð innan þeirra þannig að á bak við hvern 

flokk myndast gögn er tengjast honum. Leitað er eftir vissum þemum á 

þriðja stigi og á því fjórða er farið yfir þau og þá getur komið í ljós að sum 

þemun eru í raun og veru ekki þemu, önnur renna jafnvel saman í eitt, enn 

önnur þyrfti að brjóta niður og svo framvegis. Á fimmta stigi eru þemun 

skilgreind og nefnd og á því sjötta hefjast skrif lokaskýrslu. Í þessari 

rannsókn voru viðtalsspurningar hafðar sem grunnur að gagnagreiningu og 

viðtölin flokkuð eftir þeim. Haft var í huga að þegar þemu væru fundin út frá 

flokkuninni gætu ný þemu komið í ljós sem rannsakandi átti ekki von á. Í 

raun urðu til undirflokkar undir hverju þema, sem mynduðust út frá 

gögnunum, og voru þeir notaðir við uppbyggingu rannsóknarinnar. 

3.2.3 Réttmæti og áreiðanleiki 

Í eigindlegri aðferðafræði hefur verið lögð áhersla á trúverðugleika og það 

hversu nákvæm rannsóknargögn og rannsóknin í heild sinni eru. Einnig 

hversu vel niðurstöður leiða til athafna sem bæta aðstæður og ástand fólks. 

Ýmis atriði þarf að hafa í huga í viðtalsrannsóknum sem talin eru tryggja 

réttmæti. Til að mynda þarf rannsakandi að gera sér grein fyrir eigin 

afstöðu, reynslu og bakgrunni og átta sig á því að þessir þættir geta haft 

áhrif á samskiptin í viðtalinu. Einnig hvort hann hefur beina hagsmuni af 

rannsókninni. Tilvitnanir í rannsóknargögn, þá sérstaklega beinar tilvitnanir, 

auðvelda lesanda jafnframt að átta sig á réttmæti rannsóknargagna (Helga 

Jónsdóttir, 2013). Réttmæti lýtur einnig að túlkun rannsakandans á þeim 

gögnum sem hann hefur safnað og því hvort ályktanir hans styðjist við 

gögnin. Einnig er mikilvægt að þær tengist fyrri rannsóknum á 

skynsamlegan hátt (Silverman, 2013). Við framkvæmd rannsóknarinnar varð 

mér ljóst að rannsóknarefnið stendur mér afar nærri, enda er ég sjálf 

starfandi leikskólastjóri. Það að ég upplifi oft og tíðum álag í starfi mínu þarf 

það ekki að endurspegla líðan annarra. Ég þurfti því að setja sjálfa mig og 

upplifanir mínar til hliðar og gæta þess að sýna hlutlægni meðan á 

viðtölunum stóð, sem og við gagnagreiningu. Ég tók einungis átta viðtöl við 
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leikskólastjóra og því er ekki ætlunin að alhæfa um alla starfandi 

leikskólastjóra landsins. Niðurstöður gefa hins vegar til kynna 

leikskólastjórar finni almennt séð til allnokkurrar streitu og því er vert að 

leita í framtíðinni leiða til að koma í veg fyrir að hún stefni heilsu þeirra í 

hættu. 

3.2.4 Siðfræðileg atriði  

Leitað var eftir upplýstu samþykki viðmælenda og fengu þeir upplýsingar 

um það í hverju þátttaka fælist (fylgiskjal 1 og 2). Einnig var tekið fram að 

nafnleyndar yrði gætt og að nöfnum þeirra og staðháttum yrði breytt 

þannig að ekki væri hægt að rekja svör þeirra. Óskað var eftir því við 

viðmælendur að viðtölin yrðu hljóðrituð. Fram kom að viðtölin yrðu afrituð 

og loks greind. Að rannsókn lokinni yrði þeim eytt. Viðmælendur höfðu fullt 

frelsi til að hafna þátttöku eða hætta þátttöku á hvaða stigi sem var. Áhersla 

var lögð á að rannsóknin ylli viðmælendum ekki óþægindum eða skaða þar 

sem spurningarnar gátu snert þá persónulega. Rannsakandi lagði sig fram 

um að gæta hlutlægni og leitaðist við að setja reynslu sína og skoðanir til 

hliðar (Lichtman, 2013; Silverman, 2013). Ekki þurfti leyfi fræðslustjóra 

viðkomandi sveitarfélaga fyrir þátttöku heldur var mér tjáð að 

leikskólastjórarnir sjálfir ákvæðu hvort þeir tækju þátt eða ekki. Tilkynnt var 

um rannsóknina til Persónuverndar en hún var þó ekki leyfisskyld.
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4 Niðurstöður 

Í þessum kafla kynni ég viðmælendur til leiks. Í trúnaðarskyni hefur nöfnum 

þeirra og öðrum staðarháttum verið breytt. Á eftir dreg ég svo fram helstu 

niðurstöður tengdar einkennum streitu, þeim áhrifaþáttum í starfi sem leitt 

geta til streitu, kulnun og leiðum til að draga úr streitu. 

4.1 Kynning á viðmælendum og bakgrunnur þeirra 

Anna er á sextugsaldri og er með B.Ed.-gráðu í leikskólakennarafræðum. 

Hún hefur lokið M.Ed.-gráðu í stjórnunarfræði menntastofnana. Starfs–

reynsla Önnu sem leikskólastjóri spannar um það bil níu ár og segist hún 

hafa þjálfað sig sérstaklega í því að losa um streitu í áranna rás. 

Stella er á sextugsaldri og útskrifaðist sem leikskólakennari frá Fósturskóla 

Íslands. Hún hefur einnig sótt framhaldsmenntun og er með diplómagráðu í 

uppeldis- og menntunarfræðum með áherslu á stjórnunarfræði mennta-

stofnana. Stella virtist róleg og yfirveguð en segir að hún þurfi að hugsa 

betur um sig, til dæmis með því að hreyfa sig meira. Reynsla Stellu af 

stjórnun spannar tíu ár. 

Helga er á fimmtugsaldri. Hún lauk leikskólakennaraprófi frá Fósturskóla 

Íslands en er einnig með aðra framhaldsmenntun, sem og diplómagráðu í 

stjórnunarfræði menntastofnana. Stjórnunarreynsla hennar nær yfir rúm 

fjögur ár. Helga er jákvæð og segir að hún „elski“ starfið sitt.  

Ebba er á fimmtugsaldri og með B.Ed.-gráðu í leikskólakennarafræðum og 

M.Ed.-gráðu í stjórnunarfræði menntastofnana. Hún hefur starfað sem 

leikskólastjóri í um sex ár. Ebba hefur upplifað ýmis áföll í lífinu, sem hefur 

haft áhrif á líðan hennar í starfi. Í dag sér hún þó fram á bjartari daga og 

segir allt vera á uppleið, bæði í einkalífi hennar og starfi.  

Katrín er leikskólakennari á sextugsaldri. Hún hefur ekki sótt sér 

framhaldsmenntun. Hún hefur starfað í leikskólum síðan um 1990 og sem 

leikskólastjóri í rúm fjórtán ár. Katrín virðist róleg og yfirveguð. Henni finnst 

starf sitt skemmtilegt og fjölbreytt.  

Thelma er leikskólakennari. Hún er með diplómagráðu í sérkennslu og 

stjórnunarfræðum menntastofnana. Hún er á sextugsaldri og státar af um 

tuttugu ára starfsreynslu sem leikskólastjóri. Thelma hefur gengið í gegnum 

tímabil sem hafa tekið orku frá henni og rekur hún veikindi, sem hún glímdi 
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við á tímabili, til streitu. Hún virðist jákvæð að eðlisfari. Henni finnst starf 

sitt margþætt og skemmtilegt. 

Elsa hefur starfað sem leikskólastjóri í um það bil fjórtán ár. Hún er á 

sextugsaldri og hefur ekki sótt sér framhaldsmenntun. Hún hóf nám í 

stjórnunarfræðum menntastofnana en gat ekki lokið námi vegna 

persónulegra ástæðna. Elsa lýsir starfi sínu sem fjölhæfu og segir að það sé 

margt sem hún þurfi að kunna. Henni finnst jafn gaman í vinnunni núna og 

þegar hún byrjaði en hún upplifir líka álag í starfinu.  

Fjóla er leikskólakennari á sjötugsaldri og hefur sótt sér framhaldsmenntun í 

stjórnunarfræðum menntastofnana. Hún hefur starfað sem leikskólastjóri í 

hartnær þrjátíu ár og lýsir starfinu sem mjög fjölbreyttu og einnig kröftugu. 

Fjóla er jákvæð og reynir ávallt að finna lausnir á öllum vandamálum.  

4.1.1 Viðhorf til starfsins 

Áður en lengra er haldið er mikilvægt að draga fram viðhorf og líðan 

viðmælenda í starfi. Fram kemur hjá þeim öllum að þrátt fyrir erfið tímabil 

finnist þeim starf sitt skemmtilegt, fjölbreytt, krefjandi og ófyrirsjáanlegt. 

Hver dagur sé óvæntur, starfið erilsamt og þeir viti ekki hvað bíður þeirra. 

Vellíðan fylgir því þegar vel gengur. Sé starfsmannahópur leikskólans 

samstilltur og árangur af starfinu sýnilegur, þá sé markmiðinu náð. Helga 

lýsti sinni upplifun með eftirfarandi orðum:  

Það er ofboðslega gaman að sjá samstilltan hóp ná árangri á 

afmörkuðu sviði, bara að upplifa samþétta samstöðu í hópi 

fullorðinna sem ætlar sér að ná einhverju markmiði og bara 

gera það, bara með því að leggja hart að sér, það finnst mér 

alveg, þú veist, það er stórkostlegt. 

Stella lýsti svipaðri reynslu:  

Að taka þátt í að móta, þú veist, að vera þessi skapandi, að 

skipuleggja, taka þátt í að móta starfið eins og maður vill hafa 

það, faglega hliðin og líka, þú veist, við erum alltaf, maður er 

alltaf hérna að takast á við ýmis verkefni og að ná að ljúka 

þeim, það gefur manni líka svolítið mikið, svona að yfirstíga 

ýmis mál sem að koma alltaf reglulega. 
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Oft er drepið á mannleg samskipti og erfið starfsmannamál í viðtölunum 

og verður fjallað um það hér á eftir. Nokkrir viðmælenda sögðu að samskipti 

þeirra við aðra í starfi gefi þeim mikið en um leið geti þau reynst erfið. Þó 

svo að viðmælendur nefni margt jákvætt kemur einnig fram að þegar á móti 

blæs segir streitan til sín og vinnudagurinn verður fyrir vikið erfiðari.  

4.2 Streita og einkenni hennar 

Allir viðmælendur höfðu upplifað streitu í starfi á einhverjum tímapunkti. 

Margvísleg einkenni voru talin upp, meðal annars að minnið brygðist þeim 

og þeir yrðu utan við sig. Minnst var á að borða of mikið eða gleyma því að 

borða, og einkenni eins og höfuðverk, kulda, mikla þreytu, orku- og 

svefnleysi. Einn viðmælandi nefndi að hann væri með vefjagigt og hafi 

líklega fyrir nokkrum árum ,,keyrt sig í klessu“, bæði með vinnu og 

líkamsrækt. Einnig hafi persónuleg áföll haft áhrif. Annar nefndi að hann 

væri með lélegt bak og finndi helst fyrir því þegar hann þyrfti að leysa af inni 

á yngri deildunum. Nokkrir lýstu einkennum streitu á þann hátt að þeir ættu 

það til að verða pirraðir en reyndu að láta það ekki koma niður á starfsfólki. 

Viðmælendur voru sammála um að oft væri erfitt að forgangsraða 

verkefnum og finna tíma til að sinna þeim. Verkefni hrönnuðust upp á 

borðinu hjá þeim og einbeitingin minnkaði.  

Helga sagðist upplifa tímabil sem einkenndust af streitu. Hún lýsti því 

þannig að hún færi í eins konar kapphlaupstímabil. Slík tímabil væru þung 

og erfið og að oft færi hún þá einnig mikið í afleysingar á deildum. Um leið 

yrði hún gleymin og minnið brygðist henni alveg. Hún færi þá að gleyma 

fundum og því sem hún væri búin að lofa að gera og það finndist henni 

óþægilegt. Hún sagði: 

Ég gleymi þessu og hinu og það, þú veist, og það að ég sé að 

gleyma og halda ekki nógu vel utan um, það veldur óeirð, það 

veldur pirringi og, þú veist, fólk er ekkert að horfa í það af 

hverju ég er að gleyma, skilur þú, það er öllum sama um það, 

ég er bara ekki að standa mig, ég er ekki alveg hérna á vaktinni 

með allt og allt og það veldur pirringi. 

Enginn af viðmælendunum nefndi að hann væri með of háan 

blóðþrýsting vegna streitu eða að hann hefði fengið hjartaáfall, sem 

vissulega er jákvætt. Fjórir sögðust hafa fundið fyrir kvíða og einn nefndi 

hjartsláttartruflanir. Katrín sagðist stundum fá léttan kvíða fyrir 

morgundeginum: ,,Maður dettur ekki svona í draumalandið þegar maður 

leggst á koddann.“ Ebba hafði orð á því að hún fengi kvíðahnút í magann og 
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yrði stressuð. Stundum hefði hún þurft að fara úr vinnu og leggjast fyrir 

þegar mál sem hún væri að takast á við væru erfið. Nokkrir viðmælendur 

nefndu að þeir væru oft mjög þreyttir eftir vinnudaginn. Thelma lýsti mikilli 

þreytu og sagði að hún væri stundum uppgefin þegar hún kæmi heim úr 

vinnunni. Hún héldi orkunni út vinnudaginn en þegar heim væri komið væri 

hún alveg búin og gerði þá ekkert meira þann daginn. Einnig nefndi hún að 

þegar hún upplifði streitu svæfi hún verr. Þessu lýsti hún þannig:  

… þá er ég að vakna upp og, þú veist, þá þegar að maður losar 

alltaf svefninn reglulega að þá svona seinnipart nætur, eftir 

kannski klukkan fjögur, að þegar að ég losa svefninn þá vakna 

ég og þá er ég bara vöknuð og þá var það vinnan, eitthvað sem 

er að angra mig, þannig að þá fæ ég skerta hvíld og það 

náttúrulega hjálpar ekki við daginn.  

Hún lýsti einnig nýlegu tímabili þar sem hún veiktist mjög skyndilega. Stóðu 

sú veikindi yfir í nokkrar vikur. Engin útskýring fannst fyrir þeim en sjálf 

rekur hún þau til álagstímabils sem hún gekk í gegnum í leikskólanum. Hún 

sagði að veikindin hefðu vakið sig til umhugsunar. 

Það sem einkenndi svör viðmælenda var að þeir voru sammála um að 

streita komi í tímabilum sem standa yfir í nokkrar vikur og svo lægi öldurnar 

aftur. Þeir kváðu streituna mismikla eftir dögum en einnig að hún gæti 

staðið yfir í langvarandi tímabil. Elsa lýsti til dæmis streitutímabili sem stóð 

yfir í rúmt ár. Tengdi hún það fjármálahruninu og skipulagsbreytingum í því 

sveitarfélagi sem hún starfar í. Ebba hefur einnig gengið í gegnum löng 

tímabil þar sem henni leið ekki vel í starfi, bæði vegna persónulegra 

ástæðna en einnig vegna erfiðleika í leikskólanum. Starfsmannahópnum 

gekk ekki vel að vinna saman og hún sagðist hafa verið þung á morgnana og 

átt erfitt með að mæta til vinnu. Með breyttu starfsumhverfi hafi það lagast 

og nú líði henni vel.  

4.3 Áhrifaþættir sem leikskólastjórar telja að leiði til streitu 

Nokkrir þættir koma fram í svörum viðmælenda sem þeir telja að leiði til 

streitu í starfi þeirra. Fjallað verður um hvern þátt fyrir sig hér á eftir. Þeir 

eru: Erfið starfsmannamál, ágreiningur og samskiptavandi, daglegt áreiti, 

undirmönnun og starfsmannavelta og að síðustu ytri áreiti og 

skrifræðisverkefni.  
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4.3.1 Erfið starfsmannamál 

Starfsmannamál virðast hafa hvað mest áhrif á streitu í starfi leikskólastjóra. 

Anna lýsti því þannig: ,,Óvænt mál koma upp á hverjum degi. Mest snýst 

þetta um starfsfólk, 95%, 2% foreldra og 3% börn. Ég er að baksa í starfsfólki 

bara með alls konar málefni, leikskólastjórastarf er farið að snúast ansi 

mikið um starfsmannamál.“ Ebba tók undir þessi orð Önnu og lýsti því að 

90% tímans færi í að slökkva elda í starfsmannamálum og í uppfyllingar á 

daglegum rekstri.  

Allir viðmælendur nefndu starfsmannamálin, enda virðist afar mikil orka 

fara í þau. Erfiðast finnist þeim að takast á við uppsagnir eða áminningar 

gagnvart starfsfólki sem ekki stendur sig nógu vel í starfi eða fellur ekki inn í 

starfsmannahópinn. Aðdragandinn að hverju máli sé þá orkufrekur og 

lýjandi. Streituvaldandi sé að fá nýtt starfsfólk til starfa á haustin sem síðan 

stendur sig ekki í starfi, tekur ekki tiltali og smýgur í gegnum þriggja mánaða 

ráðningatímabil. Leikskólinn sitji oft uppi með slíkt fólk í heilt ár þar sem 

uppsagnarferlið taki langan tíma. Ebba sagði að það hefði lagt hana 

stundum í rúmið að þurfa að gagnrýna fólk fyrir persónueinkenni þeirra, svo 

nærri henni gengi sá hluti starfsins. Hún sagði: ,,Þegar þú þarft að setja upp 

þennan front og vera tiltölulega köld og þú horfir á manneskjuna brotna 

fyrir framan þig og þú þarft samt að sitja og halda áfram, það finnst mér 

erfiðast.“ 

Að sögn viðmælenda fer mikill tími á hverjum degi í margvíslegar 

samræður við starfsfólkið. Er þá ýmist verið að leita eftir stuðningi tengdum 

börnunum eða starfinu. Aðrir sækjast eftir persónulegum stuðningi. Stella 

sagði:  

Ég veit ekki hvað ég er búin að fá marga starfsmenn hingað inn 

til mín, þú veist, og bara gráta og þá er það út af einhverju 

persónulegu í þeirra lífi. Stundum upplifi ég mig eins og 

sálfræðing. Oft er komið vegna samskipta í starfsmanna–

hópnum og þá þarf að ræða málin, þú veist, það fer ótrúlegur 

tími í þetta á hverjum degi.  

Anna tók undir þetta með Stellu og sagði:  

... maður reynir og maður eyðir alveg gríðarlegri orku í að til 

dæmis vinna með andlega veikt fólk og hérna af því að maður 

vill bara leggja sitt af mörkum að koma þessu fólki sko út úr 

eða passa að það detti ekki í djúpu holuna ... ég er líka að 

burðast með þetta fólk og stundum er ég að gefa því sénsa, 

endalausa sénsa. 
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Tveir viðmælenda höfðu orð á því að þeir reyndu að setja starfsfólki 

mörk varðandi persónuleg mál. Annar þeirra hafði rætt opinskátt við 

starfsfólk sitt vegna þess að persónuleg vandamál þeirra voru farin að hafa 

áhrif á hópinn. Hinn nefndi að hann hlustaði á hvað starfsfólk hefði að segja 

en reyndi jafnframt að beina því í handleiðslu eða réttar áttir varðandi 

aðstoð. 

Thelma sagði að henni þætti stundum sem til sín væri gerð krafa um 

hálfgerða fullkomnun. Hún telur að ef stjórnandi misstígi sig komi það 

harkalega í bakið á honum og því segist hún þurfa að vera gætin en sýna um 

leið dug og þor. Einnig að það sé mikilvægt að ana ekki út í neinar 

ákvarðanir tengdar starfsfólki fyrr en búið sé að ígrunda vel næstu skref. Að 

hennar sögn taka starfsmannamálin mikla orku. Í raun sé starf stjórnandans 

vanþakklátt starf. Hún lýsti því þannig: 

... fólk hérna tekur gjarnan mjög lítið eftir því hvað maður er að 

gera vel, þetta er svona svolítið eins og með þrif, ef að allt er 

vel þrifið þá tekur enginn eftir því en um leið og það er ekkert 

gert þá tekur fólk eftir því þannig að í rauninni er starfið manns 

mjög vanþakklátt ... að fólk tekur ekki endilega eftir því ... 

góður stjórnandi gerir sjálfan sig svolítið óþarfan í dagsins önn 

og þá vita allir hvað þeir eiga að gera en svo ef mér verða á 

einhver mistök eða ég geri eitthvað ekki eins vel og æskilegt 

væri þá tekur fólk eftir því.   

Áhugavert var að heyra að mikill tími viðmælenda virðist fara í 

starfsmannamál á hverjum degi. Starfsmenn kalla eftir stuðningi í starfi og 

stuðningi við persónuleg viðfangsefni sín. Viðmælendur voru allir sammála 

um að það skipti máli að styðja við bakið á starfsfólki sínu en veltu því 

jafnframt fyrir sér hversu mikill tími eigi að fara í slíkan stuðning. Það er 

þeim ekki auðvelt að ræða við starfsmenn um persónu þeirra og hvað betur 

megi fara í fari þeirra. Einnig sé erfitt að segja starfsmanni upp, sem getur 

verið langt og strangt ferli.  

4.3.2 Ágreiningur og samskiptavandi 

Nokkrir viðmælendur sögðu að ágreiningsmál eða samskiptavandi kæmi 

alltaf upp öðru hverju og að það hefði áhrif á streitu og reyndi verulega á. 

Anna sagðist vera á þeirri skoðun að án átaka yrði engin framþróun. Svo 

bætir hún við: 
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... fyrr má nú vera alltaf átök í þessu starfsfólki, ég hefði viljað 

að átökin snerust meira um að koma uppeldisaðferðum eða 

starfsaðferðum áfram og maður ætti að vera að takast á við 

fólkið um að færa okkur áfram og þróa okkur og vera lifandi 

vinnustaður en ekki til að hlúa að starfsmönnum og fá daginn 

til að ganga upp og ganga á milli starfsmanna, þannig að það er 

flókið. 

Nefnt var að stundum komi upp ágreiningur sem leikskólastjórinn sjálfur 

sitji uppi með vegna þess að starfsmenn vilji ekki taka á honum. Um geti 

verið að ræða samskiptavanda, vandamál tengd mætingu og veikindum 

tiltekinna starfsmanna og fleira. Anna lýsti slíku tilviki og sagði það hafa 

myndað stress innan leikskólans. Hún gekk í málið og lýsti því þannig: 

Þegar ég er að vinna í þessum málum þá hafa þessir 

einstaklingar, veiku, ákveðin tök á öðrum innanhúss … Eins og 

núna þá sagði ég bara nú er nóg komið nú verð ég að hjálpa 

þessari deild, losa viðkomandi deild við þessa sjúklinga og setja 

þá bara í afleysingar … Ég var búin að sýna fólki sko sumu 

hverju stuðning og tillitsemi og reynt að finna leiðir í eitt og 

hálft ár, en núna iðar allt sko … Þeir sem voru búnir að vera að 

kvarta undan þessu fólki, framlagi þess, það aftur á móti tekur 

síðan upp svolítið taum þeirra þegar ég er búin að taka á þeim, 

af því að þetta er svona, þessi míkrópólitík, þessi öfl sem að 

starfsfólkið hefur… 

Ebba hafði líka séð svipaða míkrópólítík. Í nokkra mánuði hafði hún reynt 

að skoða hvað væri að gerast og sagði: ,,Þá var undirliggjandi, ein 

manneskja sem gró um, hún var ekkert nema brosið og smjaðrið.“ Þegar 

málið hafði verið skoðað frekar kom í ljós að fleiri starfsmenn höfðu verið 

viðriðnir það. Ákveðið var að þegar starfsárinu lyki myndu þessir starfsmenn 

láta af störfum. Erfiðast fannst Ebbu að geta ekki stigið fram, í kjölfar þess 

að starfsmaður laug upp á hana, og leiðrétt málið vegna trúnaðar við aðra 

starfsmenn. 

Viðmælendur töldu mikilvægt að taka strax á samskiptavandamálum og 

koma þannig í veg fyrir að starfsmenn færu ósáttir heim í lok vinnudags. Að 

öðrum kosti vindi málin upp á sig og geti orðið að stórum snjóboltum. 

Thelma segir mikilvægt að bregðast skjótt við þegar togstreita myndast milli 

tveggja starfsmanna; það er að segja að starfsfólk sjái að leikskólastjóri 

hjálpi til með virkum hætti. Hún sagði:  
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En það er ekki sama hvað maður gerir, maður má ekki bara 

stökkva til óhugsað, þá getur maður búið til ennþá stærri pakka 

… En maður þarf að gæta þess að báðir deiluaðilar geti komið 

uppistandandi frá málinu og stundum getur verið mjög snúið ef 

að einn leitar til mín, að þá er það í rauninni orðið klögumál og 

hvernig tekur maður á klögumáli … Það er miklu harkalegra að 

fá hérna í gegn að það sé búið að klaga mann heldur en ef það 

er sagt beint við mann, en kannski treystir viðkomandi starfs-

maður sér ekki til þess að tala beint við viðkomandi og það virkar 

ekki og þannig að maður þarf einhvern veginn að vanda sig. 

Allir viðmælendur höfðu á einhverjum tímapunkti þurft að takast á við 

ágreining eða samskiptavandamál innan leikskólans. Þeir voru sammála því 

að það gagnist ekki að sópa vandamálunum undir teppi. Þeir áttu það 

sameiginlegt að skorast ekki undan ábyrgð sinni og sýndu viðleitni til að 

takast á við vandann á sem farsælastan hátt.  

4.3.3 Daglegt áreiti  

Í viðtölunum lýstu viðmælendur daglegu áreiti og truflun sem hefur áhrif á 

störf þeirra. Greina mátti vissan samhljóm í svörum þeirra. Áreitið kemur úr 

ýmsum áttum; frá síma, tölvupósti, foreldrum og samstarfsaðilum. Misjafnt 

var þó milli viðmælenda hvort tölvupósturinn hefur truflandi áhrif. Einn 

taldi tölvupóstinn trufla sig; sumir krefjist þess að mál þeirra fái afgreiðslu 

strax og þá hafi það áhrif á önnur verkefni. Annar sagði að tölvupósturinn 

trufli en hamli ekki starfi hans. Samskipti innan leikskólans fara að sögn 

viðmælenda oft og tíðum fram á hálfgerðum hlaupum.  

Elsa sagði að hún upplifði sig sem eins konar húsvörð. Henni finndist stór 

hluti af tíma sínum fara í eitthvað sem hún ætti ekki að vera að vasast í, eins 

og að skoða ónýta hurð, eitthvað sem væri í ólagi í garðinum, ónýtt klósett 

og fleira. Oft kostaði það hana mörg símtöl að fá slíkt lagað og um leið yrðu 

starfsmenn pirraðir út í hana, líkt og þetta væri henni að kenna.  

Viðmælendur sögðu að á hverjum degi yrðu þeir fyrir mikilli truflun frá 

öðrum starfsmönnum. Tengdist það ekki umræðu um erfið starfsmannamál 

í þeim skilningi sem fjallað var um hér að framan. Hér virtist heldur vera um 

að ræða ábendingar um hvað vantaði í leikskólann eða hvað þyrfti að laga, 

eins væri verið að biðja um frí eða láta vita að gólfin væru ekki nægilega vel 

þrifin og svo framvegis. Flestir viðmælendur sögðu að dyrnar inn til sín væri 

að jafnaði opnar; þegar þurfi hins vegar að vinna að verkefnum sem krefjast 

einbeitingar loki þeir að sér og þá sé þörf þeirra fyrir vinnufrið yfirleitt virt. 

Thelma sagðist mega vera duglegri við að loka að sér en um leið finnst henni 
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mikilvægt að starfsfólk hafi aðgang að sér og geti rætt hvað íþyngdi því, ef 

eitthvað er, án tafar. Annars sé hætt við að fólk ákveði að ekkert þýði að 

tala við hana þar sem hurðin sé alltaf lokuð. Hún viðurkenndi þó að slíkar 

truflanir taki frá sér andlega orku og kveður sig stundum eiga ýmsu ólokið í 

lok vinnudagsins. Þá hugsi hún stundum: ,,Úps, hvað er ég búin að gera í 

dag?“ Anna kvaðst finna fyrir streitu þegar hún sæti í stólnum sínum og 

margir starfsmenn kæmu til hennar á hverjum degi og þyrftu að segja henni 

eitthvað. Helga sagði að það væri „ekki stundlegur friður“; oft reyndi hún að 

loka að sér og setja miða á hurðina en samt kynni hún ekki alveg við það 

nema það væri því mun heilagra. Á hverjum degi sagðist hún upplifa áreiti 

og lýsti því með þessum orðum: 

... þessar rosalegu spurningar sem er ekki hægt, ég get ekki 

sagt þér hverjar þær eru heldur bara Helga, Helga varstu búin, 

Helga hvernig er með, Helga hvernig getum við ...? Einhvern 

veginn alltaf einhverjar spurningar og helst í erlinum, svona á 

ganginum, þá er maður oft að svara alltof hratt, þú veist, í 

staðinn fyrir að segja: „Ég veit það ekki.“ Ég svara alltof oft og 

þá sit ég í súpunni. 

Hver dagur í leikskólanum virðist vera erilsamur samkvæmt svörum 

viðmælenda og áreiti talsvert. Þeir segjast leita leiða til að vera til staðar; 

hafa til dæmis dyrnar hjá sér opnar en segja um leið að þeir þurfi að loka að 

sér til að fá vinnufrið. Togstreita myndast því þeir vilja að starfsfólkið hafi 

aðgang að sér. 

4.3.4 Undirmönnun og starfsmannavelta 

Samkvæmt svörum viðmælenda virðist undirmönnun vegna veikinda eða 

annarrar fjarveru í leikskólunum vera mikil og kemur það því í hlut 

leikskólastjóranna að finna lausnir á hverjum degi. Það er tímafrekt að láta 

daginn ganga upp klukkutíma frá klukkutíma og um leið myndast togstreita 

því að ekki gefst nægur tími í að klára önnur verkefni eða sinna faglegri 

uppbyggingu. Ebba lýsti þessu svo:  

… það hrúgast allt upp, það gerir það, það verður svona 

hálfgerð fýla hjá mér, innra með sjálfri mér að þurfa alltaf að 

vera að bjarga … Rosalega stór hluti af því sem að gæti nýst í 

faglega uppbyggingu fer í uppfyllingar á daglegum rekstri og 

það að geta látið dæmi ganga upp, að fylla upp í veikindi eða 

eldhús eða hvar sem maður er hverju sinni að plástra.  
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Nokkrir viðmælendur sögðust hafa áhyggjur af heilsuleysi starfsfólks þar 

sem undirmönnun stafar oft af veikindum. Nokkur tími færi í að styðja við 

fólk sem væri veikt, bæði vegna andlegra kvilla og líkamlegra. Einn nefndi að 

erfitt væri að mega ekki vera hreinskilinn við starfsfólk vegna fjarveru 

þeirra, því að starfsfólkið hafi svo mikinn rétt. Þetta geti valdið mikilli 

streitu. Annar kvaðst meðal annars hafa leitað til Virk endurhæfingarsjóðs, 

trúnaðarlæknis og félagsþjónustunnar eftir aðstoð vegna veikra 

starfsmanna. Slíkt hefði hins vegar haft lítil áhrif. Helga sagði að erfiðast 

væri að vita af deildunum sínum undirmönnuðum. Þetta bitni á gæðum 

starfsins, sem sé vitaskuld ekki gott. Hún sagði að það myndaðist streita 

þegar ekki væri hægt að byggja upp ,,teamvinnu“, þar sem fólk mæti illa til 

vinnu. Hún lýsti undirmönnuninni með þessum orðum:  

Undirmönnun er það erfiðasta og það að geta ekki klónað mig í 

átta til tólf bita og deilt mér er það sem veldur mér langmestri 

streitu frá degi til dags. Á hverjum degi er undirmönnun, við 

náum að bjarga einu eða tveimur nöfnum en þegar meira er 

komið, eins og oftast, er það erfiðara og veldur mér áhyggjum. 

Undirmönnun vegna veikinda virðist hafa streituvaldandi áhrif á alla 

viðmælendur nema einn. Í þeim leikskóla er ekki mikið um veikindi 

starfsmanna, auk þess sem hver deild er yfirmönnuð og tvær 

afleysingastöður í húsinu. Í hinum leikskólunum virðist fjarvera starfsmanna 

vera mikil og hefur stærð skólans þar ekki áhrif.   

Fram kom hjá öllum viðmælendum að það þurfi ævinlega að ráða í 

nokkrar stöður á hverju hausti og það valdi streitu að koma nýju fólki inn í 

starfshætti leikskólans. Endurnýjunin virðist hins vegar mismikil eftir árum 

og milli leikskóla. Einn viðmælenda nefndi gegnumstreymi af ungu fólki og 

að það fari óhemju orka í að kenna nýjum starfsmönnum til verka en svo 

hverfi þeir fljótt á braut og stöðugt þekkingartap eigi sér því stað. Til verði 

hringrás þar sem sömu þættirnir eru endurteknir í stað þess að styrkjast í 

starfi faglega. Önnu voru starfsmannamálin sérstaklega hugleikin. Hún 

sagðist inn á milli fyllast örvæntingu yfir því hvað starfsumhverfið væri 

„ömurlega vonlaust“, eins og hún orðaði það. Hún sagði: 

Mér finnst rosalega margir vera í afneitun, mínir kollegar eru 

rosalega mikið að segja að allt sé svo fínt hjá þeim og allt sé svo 

ágætt og það vanti aldrei fólk og svo sé ég þessa sömu kollega 

auglýsa stöðugt eftir fólki. Þegar þeir lenda í því að það séu 

veikindi þá kvarta þeir og kveina alveg sko upp í hástert, eins og 

það sé alveg bara þeir einir sem að séu í þeirri reynslu. 
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Sex af átta viðmælendum sögðu að það vantaði sárlega fleiri leikskóla-

kennara til starfa. Minnst var á að faglegt starf leikskólanna væri í hættu 

vegna þess að of fáir leikskólakennarar séu við störf og að stundum þurfi að 

færa faglega línu óþægilega neðarlega. Helga sagði: ,,Að vera kannski með 

tvo krakka, þú veist, með ábyrgð á 24 börnum einhvern hluta úr degi, þú 

veist, það er bara svolítið svona risky business og við eigum bara ekki betra 

til.“ Anna hafði verulegar áhyggjur af þessu og sagði:  

Við gætum verið alveg svona 50% ofar ef við værum með 

fagfólk í störfunum. Sumar deildir eru bara einn 

leikskólakennari og þrír unglingar sem hafa engan grunn í 

uppeldisfræði, eiga ekki einu sinni börn sjálf, þetta er fólkið 

sem við erum að gefa tækifæri. Sumt af þessu fólki ætlar aldrei 

að vera hérna nema eitt ár eða eitt og hálft ár og við erum að 

eyða tíma og peningum í að mennta þetta fólk vitandi að það 

er að fara.  

Áhugavert var að stærð skólanna virtist ekki hafa neitt um það að segja 

hvernig leikskólastjórar upplifðu undirmönnun, sem virðist alltaf vera til 

staðar. Starfsmannavelta var töluvert áhyggjuefni. Hins vegar litu tveir 

viðmælenda ekki á starfsmannaveltu sem vandamál. Báðir starfa í 

einkareknum leikskólum. Í öðrum þeirra var hátt hlutfall faglærðra og á 

báðum stöðum virtist kominn stöðugleiki í starfsmannahópinn, þó svo að 

alltaf þurfi að ráða í einhverjar stöður á haustin. Báðir höfðu upplifað erfið 

tímabil hvað undirmönnun snerti og kom það fram í svörum þeirra. Á móti 

kemur að í öðrum einkareknum leikskóla hafði leikskólastjóri miklar 

áhyggjur af starfsmannaveltu og lágu hlutfalli fagfólks. Ekki er því hægt að 

draga þá ályktun að í einkareknum leikskólum sé starfsmannavelta minni en 

í leikskólum reknum af sveitarfélögum. 

4.3.5 Ytri áreiti, skrifræðisverkefni 

Viðmælendur töldu allir að skrifræðisverkefni væru of mörg. Þeir voru þó 

sammála um að sum þessara verkefna væru óumflýjanleg og að þeim bæri 

skylda til þess að leysa þau af hendi. Í þeim efnum nefndu þeir bókhald, 

launavinnslu, símenntunaráætlanir, starfsáætlanir og skólanámskrá. Á hinn 

bóginn setti tímaleysi þeim skorður; vinnudagurinn væri ekki nógu langur til 

að rúma öll þessi verkefni. Stundum biðu þeirra mörg verkefni á 

skrifborðinu. Einn viðmælandi nefndi að hann byrjaði stundum á verkefni, 

færi svo yfir í annað án þess að ljúka það fyrra og þannig koll af kolli; svona 

liði dagurinn. Fjórir viðmælendur voru sammála um að utanaðkomandi 
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verkefni kæmu oft frá sveitarfélaginu, og að um krefjandi verkefni væri að 

ræða. Vert er að taka fram að á meðan viðtölin fóru fram stóðu þeir allir 

frammi fyrir stórum verkefnum sem voru þeim því líklega ofarlega í huga. 

Fjóla lýsti utanaðkomandi verkefnum þannig: 

Þetta stresstímabil eða streitutímabil er þegar að það byrjar 

þessi krafa um alls konar skýrslur utan úr bæ … Mér þykja 

yfirvöld, pólitísk yfirvöld á hverjum tíma, alveg sama hverjir það 

eru, upptekin af því að sækjast eftir skýrslum og alls konar 

verkefnum sem ég sé ekkert alltaf tilgang með af því að mér 

finnst fyrst og fremst það sem að þarf að gerast þarf að verða 

til inni í skólunum og það þarf að vera tími til að verkefnin þar 

fái vængi … Það er fullt af verkefnum sem verið er að gera í 

leikskólum sem fólkið í sveitarfélaginu veit ekkert um, þau fá 

frábærar hugmyndir en vita ekki að það er nú þegar verið að 

vinna að þessu. 

Aðrir viðmælendur tóku í sama streng og lýstu verkefnum sem 

fræðsluyfirvöld eða jafnvel starfsmenn á öðrum sviðum ákveða að láta 

framkvæma en allir upplifa þeir að tímaleysi hamli þeim að framkvæma 

þau. Þessir viðmælendur lýstu því jafnframt hvernig stjórnsýslan hefur ekki 

alltaf vitneskju um þau verkefni sem eru þegar í bígerð eða á vinnslustigi 

innan leikskólanna. Fleiri voru sammála um stöðugt væri krafist skýrsluskrifa 

og áætlanagerða. Ebba sagði:  

Maður þarf aldrei að vera verkefnalaus, maður þarf ekkert að 

hafa áhyggjur af því ef maður fær frið fyrir bara áreiti dagsins í 

dag að þá hefur maður alltaf verkefni sem að maður getur 

sinnt og það eru svona þessi skrifræðisverkefni, unnið að 

skýrslugerð og endurmati og tekið saman hitt og þetta, alltaf 

eitthvað sem bíður á hakanum.  

Stella sagði að það gæti verið erfitt og tekið á þegar kröfurnar kæmu að 

ofan. Oft þyrfti að vinna margt á stuttum tíma. Jafnframt að það kæmu 

tímabil þar sem skila þyrfti hinu og þessu og að alltaf færi of mikill tími í 

það. Viðmælendur virtust sammála um að mikill tími færi í 

skrifræðisverkefni og að sum þeirra væru nauðsynleg. Aðeins einn 

viðmælandi nefndi að hann teldi áhyggjur af fjármálum streituvaldandi þátt. 

Áhyggjur hans tengdust veikindum starfsmanna. Í þessu tilviki var um 

einkarekinn leikskóla að ræða og stendur hann því straum af kostnaðinum 

sjálfur.  
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4.4 Kulnun 

Þrír viðmælenda sögðust hafa upplifað kulnun í starfi og tengdu það 

starfsálaginu. Helga upplifði kulnun þegar hún starfaði sem leikskólakennari 

og var farin að finna til áhugaleysis í starfi. Þá söðlaði hún um og fór í nám. 

Síðar á starfsferlinum upplifði hún aftur kulnun en þá hafði hún tekið þátt í 

því að stofna nýjan leikskóla og stýrt því ferli. Hún lýsti því þannig: ,,Á þeim 

tíma var ég í stöðugri streitu og allt í einu var batteríið búið.“ Helga fékk 

fljótt lausn frá störfum og sagðist þá hafa rankað við sér og séð að hún yrði 

að venda kvæði sínu í kross og tókst um tíma á við nýtt starf. Thelma hafði 

einnig upplifað kulnun og tengdi það við slítandi tímabil þegar hún var alltaf 

örmagna. Hún sagði: ,,Þegar maður kemur heim og maður sefur kannski 

stuttar og er að vakna við áhyggjur á miðri nóttu og eitthvað svona, þá 

hugsar maður: Er þetta þess virði? Já, ég hef farið að hugsa mér eitthvað 

annað, koma mér í eitthvað sem að er ekki eins mikið álag.“ Innt eftir því 

hvað hafi valdið kulnuninni segir hún það hafa verið starfsmannamál og 

vangaveltur um að misstíga sig og segja eitthvað sem gæti misskilist. Katrín 

sagðist hafa upplifað kulnun en þó ekki í langan tíma. Hún finndi hins vegar 

fyrir tímabundnu áhugaleysi og stundum þætti henni starfið ekki eins 

skemmtilegt. Hún hafi spurt sjálfa sig hvort hún væri á réttum stað og 

tengdi þetta tímabil við það þegar henni þótti erfitt að draga vagninn í 

leikskólanum en einnig við skrifsræðisverkefni. Hún sagði:  

Það er líka kannski gagnvart mínum yfirmönnum þegar það er 

verið að mér finnst stundum dembt á okkur einhverju verkefni 

sem að ég sko stundum sé ekki alveg tilganginn með þeim eða 

af hverju og það eru allt í einu komin ný verkefni sem að voru 

til staðar og svona það finnst mér líka og það þetta sem ég er 

að fara að gera, hvenær á ég að vera faglegur leiðtogi ef ég á 

alltaf að vera að gera einhverjar skýrslur. 

Þrír viðmælenda sögðust ekki hafa upplifað kulnun en tveir viðmælenda 

voru ekki vissir. Þeir sögðust þó hafa leitt hugann að því að skipta um starf 

þegar starfið reyndist þeim sérstaklega erfitt. Ebba gekk í gegnum erfitt 

tímabil en var ekki viss um að tengja það við kulnun í starfi heldur kannski 

frekar við persónulega erfiðleiki. Anna var jafnframt ekki viss um kulnun í 

starfi en sagði: 

Ég veit ekki hvað kulnun er, kannski svona rosalega róttækt 

eitthvað, en ég fer stundum þegar ég er í þessari togstreitu, sko 

ætla ég að vera að hjakka í þessum starfsmannamálum hérna 
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næstu sautján árin, ætla ég bara að vera í þessum pakka eða 

ætla ég að gera eitthvað annað … ég fyllist alltaf inn á milli 

einhverri rosalegri svona örvæntingu um hvað þetta er 

ömurlega vonlaust. 

Áhugavert er að flestir viðmælendur höfðu velt því fyrir sér að skipta um 

starf, hugsað um hvort þeir væru á réttum stað og hvað þeir væru yfirhöfuð 

að gera. Einn spurði sjálfan sig af hverju hann léti þetta yfir sig ganga og 

upplifði um leið vanmátt. Þrátt fyrir þessar hugleiðingar eru allir 

viðmælendur enn starfandi leikskólastjórar og virðast ekki vera á förum úr 

starfi.   

4.5 Leiðir til að koma í veg fyrir streitu sem leitt getur til 
kulnunar 

Viðmælendur nefndu ólíkar leiðir þegar þeir voru spurðir hvernig koma 

mætti í veg fyrir streitu. Ein væri að forgangsraða verkefnum og skrifa niður 

hjá sér hvaða verkefni þyrfti að afgreiða hverju sinni; hvað þyrfti að muna 

og gera. Einn nefndi að hann hengdi upp miða sem starfsmenn gætu skrifað 

ýmsar ábendingar á; hvað þyrfti til dæmis að laga eða kaupa. Annar naut 

góðs stuðnings frá starfsmanni leikskólans sem tók við slíkum beiðnum og 

kom þeim í farveg og létti það verulega á nefndum viðmælanda. Fleiri leiðir 

voru nefndar til sögunnar og verður fjallað um þær hér í næstu köflunum. 

4.5.1 Hreyfing, útivera og aðrar lífsvenjur 

Misjafnt var hversu meðvitaðir viðmælendur voru um að leita leiða til að 

koma í veg fyrir streitu. Nefnt var mikilvægi þess að huga að heilsunni með 

því að hreyfa sig, borða og sofa vel. Fimm viðmælenda sögðust duglegir að 

hreyfa sig, ýmist með því að fara í gönguferðir, sund eða í líkamsræktarstöð. 

Hreyfingin tengdist því að fá útrás og hreinsa hugann. Aðrir viðmælendur 

nefndu ekki hreyfingu en minntust á að það væri mikilvægt að hugsa um sig 

líkamlega og andlega en stundum kæmi þreyta eftir daginn í veg fyrir það. 

Thelma sagði að þegar hún væri örmagna eftir daginn, þá færi hún heim og 

hvíldi sig og stundum sofnaði hún í smástund. Helga nefndi að hún hefði 

ekki átt auðvelt með svefn og taldi að það hefði verið eitthvað sem hún 

hefði orðið að læra. Eftir að hafa breytt um lífsstíl hvað varðar svefn væri 

hún betur í stakk búin til að takast á við svefntruflanir en áður. 
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4.5.2 Að vinna ekki of mikið og taka vinnuna ekki með sér heim 

Nokkrir viðmælendur nefndu mikilvægi þess að taka ekki vinnuna með sér 

heim að vinnudegi loknum. Var hér einkum vísað til erfiðra 

starfsmannamála. Anna kvaðst hafa þjálfað sig í að taka vinnuna ekki með 

sér heim og lýsti því þannig:  

Ég er búin að þjálfa mig í þessu, það er bara þannig, fyrst fannst 

mér þetta allt svona dynja á manni en ég ætla ekki sko, þetta er 

svona plata og það er hoggið og hoggið í hana, annaðhvort 

ætlar platan að bogna og gefa alveg eftir eða ég bara strekki á 

henni, þetta var svona ég strekki bara á þessari plötu, ég hef 

ekki ábyrgð, ég ber ekki ábyrgð á líðan fólksins en ég reyni samt 

ekkert að vera leiðinleg. 

Vinnudagur leikskólastjóra virðist oft verða lengri en æskilegt er og 

stundum er kvöld- og helgarvinna óhjákvæmileg. Í þessu samhengi voru 

skýrsluskrif nefnd. Um leið eru viðmælendur meðvitaðir um að reyna að 

vinna ekki of langa daga heldur láta átta klukkustunda vinnudag duga og 

skilja þá við verkefnin og taka þau upp aftur daginn eftir. Anna og Elsa 

nefndu að þær hafi stundum staðið upp frá verkefnum og sótt orku í að 

klára þau með því að fara út af vinnustaðnum og hreyfa sig. Anna sagðist þá 

koma endurnærð til vinnu næsta dag en Elsa sagðist stundum fara strax 

aftur í vinnuna um kvöldið og klára verkefnið sem hún stóð upp frá. Hún 

hafi þá kannski verið búin að sitja við það í tvær klukkustundir en eftir 

ræktina hafi tekið hálftíma að klára það. Einn viðmælandi sagðist stundum 

fara heim og vinna verkefnin þar til þess að fá næði en það væri þá á virkum 

degi innan vinnutímaramma. Annar sagðist jafnvel leita í sveitina sína til 

þess að fá frið og ró til að skrifa skýrslur og það væri þá gert á virkum 

dögum. 

4.5.3 Stuðningur í starfi 

Fram kom að mikilvægt væri að fá tækifæri til að ræða erfið viðfangsefni og 

líðan í starfi við aðra. Þetta væri liður í því að koma í veg fyrir streitu. Voru 

þá einna helst nefndir leikskólastjórar, aðstoðarleikskólastjórar og aðrir 

nánir samstarfsfélagar sem hægt væri að treysta. Hafa þarf á bak við eyrað 

að aðrir leikskólastjórar gefi ekki endilega alltaf góð ráð. Mikilvægt sé því að 

treysta á eigið brjóstvit og þora að fara sínar eigin leiðir. Thelma og Elsa 

sögðust hafa aðgang að mannauðsdeild sem þær gætu leitað til. Elsa hafði 

einnig farið til sálfræðings og sagði: ,,Mér finnst að það ætti að skylda mig til 
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þess að leita til sálfræðings kannski fimm skipti á ári.“ Hún lýsti því hvernig 

sálfræðingurinn hefði skilið hana og að hann þekkti störf leikskólastjóra sem 

væri mikilvægt. Stuðningur frá honum hefði verið góður. Einn viðmælandi 

nefndi handleiðslu og annar hugleiðslu sem hefði nýst vel. Einnig var minnst 

á leikskólastjórafundi þar sem ýmis málefni væru rædd. Fleiri leiðir voru 

nefndar, svo sem að fá fræðslu inn í leikskólana, styrkja jákvæðni og 

samskipti í starfsmannahópnum, vinna með meðvirkni og niðurgreiða 

líkamsræktarkort.  

4.5.4 Fleira fagfólk 

Hjá nokkrum viðmælendum kom fram að ein leið til þess að draga úr streitu 

væri að fá fleira fagfólk til starfa. Þeir höfðu áhyggjur af því að engin fjölgun 

er í stéttinni og að svo muni einnig verða næstu ár. Viðmælendum var 

starfsmannaveltan afar hugleikin og sú staðreynd að leikskólarnir væru 

mannaðir ungu fólki með stúdentspróf sem staldri jafnvel einungis við í eitt 

ár eða svo. Helga og Anna nefndu að þær hefðu reynt að ráða inn eldra fólk. 

Helga lýsti því þannig: ,,Ég er búin að vera að ráða eldra fólk og það bara, þú 

veist, það hefur ekkert reynst betur, ég meina, ég lét bara eina fara eftir 

fimm vikur.“ Anna hafði áhyggjur af því að ef hún réði inn eldra fólk væri 

það oft á kostnað menntunar, þannig að þá réði hún inn starfsmenn sem 

hefðu jafnvel ekki stúdentspróf. Viðmælendur virðast því hafa áhyggjur af 

starfsmannahópnum og samsetningu hans og hafa reynt ýmsar leiðir til þess 

að bregðast við þessu. Ebba minntist á að ein leið til að draga úr streitu væri 

að losa starfsmannahópinn við slæma og niðurbrjótandi einstaklinga því að 

þá létti oft yfir starfshópnum. Vísaði hún til starfsmanna sem uppfylltu ekki 

kröfur leikskólans. 

4.6 Dreifð forysta 

Þegar viðmælendur voru spurðir hvaða leiðir væri hægt að fara til að draga 

úr streitu nefndu nokkrir þeirra að mikilvægt væri að dreifa ábyrgð. Þeim 

mun fleiri sem tækju ábyrgð, því auðveldara yrði starfið. Stella sagði að til 

þess að draga úr streitu væri nauðsynlegt að dreifa verkefnum og mikilvægt 

að stjórnendahópur leikskólans ynni vel saman og að það væri skýr 

verkaskipting. Hún sagði:  

Þannig að það að vera með góðan stjórnanda, sem er sér við 

hlið, það bara skiptir öllu máli og að það sé gott samstarf þar á 

milli og þá þarf kannski ekkert svo mikið svona samráðstíma í 

rauninni þegar maður bara hérna þú ert í þessum hérna 
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verkefnum, það dregur rosalega úr streitu að deila verkefnum 

yfir á deildarstjórana … Það að vera með öflugan deildarstjóra 

sem að getur sinnt málefnum deildarinnar, það dregur alveg 

rosalega mikið úr streitu … 

Ebba sagði það skipta miklu máli að vera með flott starfsfólk sem gengi í 

hlutina og finndi lausnir. Einn viðmælenda fær aðstoð frá öðrum 

starfsmanni sem sér um öll innkaup, fer í sendiferðir, sér um húsnæðið, 

tekur saman gögn og fleira. Hann sagði að það tæki ,,stóran pakka“ af sér. 

Thelma sagðist reyna að dreifa verkefnum eins og hægt væri og að það 

drægi úr álagi. Hún lýsti því hvernig lögð væri áhersla á að draga úr 

samræmingu milli deilda og starfsmanna í daglegu starfi: 

Við leggjum áherslu á að hver og einn fái að blómstra í sínum 

styrkleikum og hérna, hvetja fólk til frumkvæðis og þannig að 

ef fólk fær einhverjar skemmtilegar hugmyndir á einni deildinni 

þá bara gerir fólk það bara … Það er miklu meiri gleði núna í 

hópnum og miklu meira frumkvæði, það var það sem ég var 

alltaf að glíma við, það var frumkvæðisleysi og tók tíma og orku 

í að samræma alla … að fá skemmtilega hugmynd og fá að gera 

það þetta hefur létt mjög mikið mitt starf. 

Katrín nefndi að hún hefði ekki tækifæri til að dreifa verkefnum vegna 

stærðar leikskólans. Hún sagðist hafa reynt það en að þá hafi hún sjálf þurft 

að fara inn á deild og leysa starfsmann af. Henni fannst þó mikilvægt að 

dreifa verkefnum eins og hægt væri, svo að starfsmannahópurinn næði 

tengingu við þau verkefni sem allir þurfi að koma að. Hún óskaði þess þó að 

hafa fleiri tækifæri til þess og taldi að það myndi létta á störfum sínum. Elsa 

talaði um að deildarstjórarnir væru mikilvægir og að þeir ynnu mjög vel 

saman. Hún sagði: ,,Við erum fljótari að vinna á fundum úr því faglega sem 

við þurfum að gera, við erum fljótari að vinna endurmat á hlutunum og 

skilja.“ Hún minntist á að stundum skrifaði hún hugmynd á gulan miða og 

rétti deildarstjórum og áður en hún væri búin að snúa sér við væri einhver 

búinn að framkvæma hana. Fjóla tók fram að starfsmannahópurinn hennar 

væri mjög góður og sagði: ,,Við vinnum ofboðslega mikið svona saman sem 

stjórnendateymi … Ég er ekki með fullan leikskóla af fólki sem að kemur og 

hendir ábyrgðinni í mig, skilur þú, það tekur sína ábyrgð, kennararnir eða 

deildarstjórarnir.“ Hún sagðist meðvitað hafa dreift verkefnum og leggja 

mikið upp úr gæðum í samskiptum og vildi að að fólk finndist að því væri 

treyst því að þá tæki það frekar ábyrgð.  
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Leikskólastjórarnir reyna að dreifa verkefnum til annarra en um leið 

virðist sem tímaleysi hamli þeim. Fram kom að minni tími sé til samráðs 

eftir að hrunið varð og að starfsmannafundir séu færri en þeir voru áður. 

Einn leikskólastjóri hefur farið þá leið að fjölga deildarfundum en aðrir tóku 

það ekki sérstaklega fram.  

4.7 Samantekt 

Allir viðmælendur voru sammála um að leikskólastjórastarfið væri 

skemmtilegt, fjölbreytt, krefjandi og ófyrirsjáanlegt. Þeim líður vel í starfi. 

Vellíðan fylgir því þegar vel gengur og starfsmannahópurinn er samstilltur, 

árangur af starfinu sýnilegur og markmiðum er náð. Faglegur þáttur 

starfsins veitir starfsánægju. Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að 

streitu sé að finna í starfi leikskólastjóra. Streitan virðist koma í tímabilum 

eða vera mismikil eftir dögum og misjafnt er hvaða áhrif hún hefur á 

viðmælendur. Allir hafa upplifað streitu í starfi á einhverjum tímapunkti. 

Einkenni hennar eru margvísleg og ber þar helst að nefna þreytu, kvíða, 

svefnleysi, erfiðleika með að einbeita sér og forgangsraða verkefnum, 

gleymska og pirringur.  

Vissulega eru það vissir þættir í starfi leikskólastjóra sem helst leiða til 

streitu. Starfsmannamál virðast hafa hvað mest áhrif og fer mikil orka í þau. 

Þessi mál tengjast því þegar starfsmaður stendur sig illa í starfi og þarfnast 

leiðbeininga og þegar segja þarf starfsmanni upp. Aðdragandinn að hverju 

máli er langur. Ágreiningur og samskiptavandi voru einnig áhrifaþættir sem 

viðmælendur töldu mikilvægt að taka strax á, áður en þeir yrðu að stórum 

snjóboltum. Stundum kæmi upp ágreiningur sem starfsmenn vildu síðan 

ekki að tekið væri á, eins og þegar um væri að ræða slaka mætingu hjá 

einstaka starfsmanni eða samskiptavanda. Míkrópólitík var nefnd í því 

samhengi og að erfitt væri að mega ekki takast á við vandann heldur þurfa 

að sitja uppi með hann sjálfur.  

Daglegt áreiti er áhrifaþáttur sem hefur truflandi áhrif á störf 

leikskólastjóranna. Áreitið kemur meðal annars frá síma, tölvupósti, 

foreldrum og samstarfsaðilum, og einnig frá starfsfólki. Sögðust 

viðmælendur verða fyrir mikilli truflun af hálfu þeirra síðastnefndu. Það 

virðist valda leikskólastjórunum togstreitu hvort þeir eigi alltaf að hafa opið 

til sín eða leyfa sér að loka að sér öðru hverju til að sinna verkefnum sem 

krefjast einbeitingar. Þeir vilja að starfsfólk hafi aðgang að þeim en um leið 

vantar þá vinnufrið. 

Annar áhrifaþáttur er dagleg undirmönnun og starfsmannavelta. Fram 

kom hjá nokkrum viðmælendum að þeir hefðu áhyggjur af heilsuleysi 

starfsfólks. Undirmönnun vegna veikinda hafði streituvaldandi áhrif á alla 
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viðmælendur nema einn. Starfsmannavelta er alltaf einhver í öllum 

leikskólunum og það er tímafrekt og slítandi að koma nýjum starfsmönnum 

sífellt inn í starfið. Í niðurstöðunum kom einnig fram að viðmælendur hafa 

áhyggjur af faglegu starfi og þörfinni fyrir fleiri leikskólakennara og annað 

fagfólk. Síðasti þátturinn voru ýmis skrifræðisverkefni, sem viðmælendur 

voru sammála um að væru of mörg. Mörg þeirra væru nauðsynleg en oft 

bættust við ný verkefni sem þeir sæju ekki tilganginn með. 

Þrír viðmælenda sögðust hafa upplifað kulnun í starfi og tengdu það við 

starfsálag. Tveir viðmælenda voru ekki vissir og þrír sögðust ekki hafa 

upplifað kulnun. Þeir spyrðu sig þó stundum af hverju þeir væru í þessu 

starfi.  

Nokkrar leiðir til að koma í veg fyrir streitu, sem leitt getur til kulnunar, 

voru nefndar. Meðal annars að forgangsraða, stunda hreyfingu af einhverju 

tagi, útiveru, að vinna ekki of mikið og forðast að taka vinnuna með sér 

heim. Stuðningur í starfi er mikilvægur og virtust viðmælendur horfa í ólíkar 

áttir til að sækja sér hann, ýmist til samstarfsfélaga eða jafnvel sálfræðings. 

Nokkrir viðmælendur nefndu að brýnt væri að fá fleira fagfólk til starfa; það 

myndi draga úr streitu.  Eins væri reynt að ráða inn eldra starfsfólk í þeirri 

von að það myndu staldra lengur við í starfi en eitt ár.  

Dreifð forysta var nefnd af nokkrum viðmælendum sem leið til að draga 

úr streitu. Þeir voru sammála um að starfið yrði auðveldara eftir því sem 

fleiri tækju ábyrgð. Mikilvægt væri að stjórnendateymið ynni vel saman og 

að verkaskipting væri skýr. Einnig skipti máli að starfsmennirnir finndu að 

þeim væri treyst og að þeir bæru ábyrgð.  
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5 Umræða 

Markmiðið rannsóknarinnar er að varpa ljósi á hvort leikskólastjórar finna 

fyrir streitu í starfi sínu og ef svo er, hvernig slík streita kemur fram. Enn 

fremur að kanna hvaða þættir í starfi þeirra leiði helst til streitu og hvaða 

leiðir leikskólastjórar fara til að draga úr streitu ef hún er til staðar. Loks að 

skoða hvort leikskólastjórar hafa upplifað kulnun í starfi í kjölfar streitu. 

Í kafla þessum verður fjallað um niðurstöður rannsóknarinnar og þær 

settar í samhengi við efni í kafla tvö. Kaflanum verður skipt upp í fjóra 

undirkafla sem allir taka mið af rannsóknarspurningunum og þeim 

markmiðum sem nefnd voru hér að ofan.  

5.1 Finna leikskólastjórar fyrir streitu í starfi og hvernig birtist 
hún 

Viðmælendum virðist líða vel í starfi og þá sérstaklega þegar starfsmanna-

hópurinn er vel samstilltur og árangur af starfinu sýnilegur. Þeir eru 

sammála um að starfið sé skemmtilegt og fjölbreytt. Þó svo að enginn dagur 

sé eins og mörg verkefni bíði þeirra, þá mæti þeir til vinnu með jákvæðni og 

lausnamiðaða hugsun að leiðarljósi. Líkt og Friedman (2002) hefur bent á 

finna þeir til starfsánægju þegar vel gengur. Niðurstöður rannsóknarinnar 

leiddu þó í ljós að allir viðmælendur hafa á einhverjum tímapunkti upplifað 

streitu í starfi. Þeir voru sammála um að streita komi í tímabilum sem 

standa yfir í nokkrar vikur og svo lægjast öldurnar aftur, eða þá að hún sé 

mismikil eftir dögum. Tveir viðmælendur höfðu þó upplifað langvarandi 

streitutímabil.  

Niðurstöður sýna að viðmælendur hafa fundið fyrir vissum einkennum 

streitu, s.s. þreytu, svefnerfiðleikum, kulda, höfuðverk, kvíða, pirringi, 

hjartsláttartruflunum og erfiðleikum í að forgangsraða og einbeita sér að 

verkefnum. Stundum væri hraðinn svo mikill að það gleymdist að borða eða 

drekka nægilegt vatn yfir daginn. Þetta samræmist fræðilegri umfjöllun um 

þekkt einkenni streitu, sem geta verið bæði líkamleg og andleg. Þegar 

streita er viðvarandi getur hún leitt til fjarveru frá vinnu og í verstu tilfellum 

til þess að starfsmaður eigi ekki afturkvæmt (Alþjóðaheilbrigðisstofnunin, 

2004; Brey og Clark, 2012; Wells, 2013). Tveir viðmælenda hafa verið frá 

vinnu tímabundið og tengja það álagi í starfi. Eftir að hafa jafnað sig sneru 

þeir aftur til starfa. Eins og bent hefur verið á er alltaf til staðar í hverjum 
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einstaklingi einhver streita sem sveiflast til og frá eftir umhverfinu og 

kröfum þess eða frá okkur sjálfum. Hins vegar er misjafnt hvernig hver og 

einn upplifir streituna (Jóhann Ingi Gunnarsson, Bragi Sæmundsson og 

Sæmundur Hafsteinsson, 2011). Streita hefur meðal annars verið skilgreind 

á þá leið að einstaklingar getur ekki tekist á við aðstæður sínar, sem hefur 

þar af leiðandi áhrif á heilsu hans (Brey og Clark, 2012). Eðlilegt er að 

leikskólastjórar finni stundum fyrir streitu í starfi sínu. Niðurstöður benda 

hins vegar til þess að ákveðin einkenni séu nú þegar til staðar. Hafa þarf í 

huga að slíkt getur ógnað heilsufari fólks til lengri tíma litið. Mikilvægt er að 

gera sér grein fyrir líkamlegri og andlegri líðan fólks. Allt eru þetta einkenni 

sem taka ætti alvarlega og leita þarf leiða til að draga úr þeim eða koma í 

veg fyrir þau. Enn sem komið er virðast viðmælendur geta tekist á við 

aðstæður sínar á starfsvettvangi en þær hafa engu að síður áhrif á þá. 

Ánægjulegt var að enginn viðmælenda minntist á alvarlega fylgikvilla 

streitu, svo sem þunglyndi, of háan blóðþrýsting eða hjartaáföll.  

5.2 Áhrifaþættir í starfi leikskólastjóra sem leitt geta til 
streitu 

Þegar rýnt var í niðurstöður og þeir áhrifaþættir, sem leitt geta til streitu í 

starfi leikskólastjóra, dregnir fram, komu fram þó nokkrir þættir sem virðast 

hafa áhrif. Þeir voru meðal annars annríki, tímaþröng, langir vinnudagar, of 

lítil stjórnun tengd vinnuaðferðum og vinnuhraða, tölvupóstsamskipti, áreiti 

frá síma, mannaforráð og samskipti við starfsfólk. Einnig að fá ekki að taka 

nægan þátt í ákvarðanatöku, sem tengja má við ýmis skrifræðisverkefni eða 

önnur verkefni sem heyra undir leikskólastjóra. Nokkur þessara atriða 

tengjast lista sem Alþjóðaheilbrigðisstofnunin (2004) hefur sett fram yfir þá 

áhrifaþætti sem leitt geta til vinnutengdrar streitu og huga þarf að á 

hverjum vinnustað. Jafnframt tengist þetta umfjöllun Rodd (2006) um þá 

áhrifaþætti sem talist geta til streituvalda og þekkjast í daglegu starfi 

leikskóla, svo sem stöðugt áreiti, mannekla, ólík verkefni, símhringingar og 

samskipti við starfsmenn. 

5.2.1 Starfsmannamál  

Samkvæmt viðmælendum mínum virtust starfsmannamál hafa hvað mest 

áhrif á streitu þeirra. Anna sagði starfið snúast mest um starfsfólkið, eða 

95%, og Ebba nefndi að 90% tímans færu í að slökkva elda tengda 

starfsmannamálum og í uppfyllingu á daglegum rekstri. Erfiðast fannst þeim 

öllum að takast á við flókin starfsmannamál, eins og þegar starfsmaður 

stendur sig illa í starfi. Þegar segja þarf upp starfsmanni er aðdragandinn oft 
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og tíðum langur og ferlið erfitt og lýjandi. Ebba tók sterkt til orða og lýsti því 

hvernig hún hefur stundum þurft að gagnrýna fólk fyrir persónueinkenni 

þess og það síðan hreinlega lagt hana í rúmið. Þetta sýnir vel hversu erfið 

þessi mál geta verið. Í rannsókn Ólafs Bjarkasonar (2014) kom jafnframt 

fram að leikskólastjórum þætti erfitt að taka starfsmannaviðtöl sem snertu 

persónu einstaklinga.  

Niðurstöður erlendra rannsókna á störfum grunnskólastjórnenda og 

áhrifaþátta í störfum þeirra eru svipaðar. Samskipti við starfsfólk virðist hafa 

áhrif á streitu. Fram hefur komið hjá Wells (2013) og Friedman (2002) að 

skólastjórar telji að ýmis samskiptavandamál, aukin samskipti við starfsfólk 

og samskipti við foreldra hafi streituvaldandi áhrif. Einnig of lítill tími til að 

sinna verkefnum, samskipti við fræðsluyfirvöld, ásamt fleiri málum sem upp 

koma á hverjum degi, líkt og viðmælendur þessarar rannsóknar nefndu. 

Foreldrasamskipti voru talin til streituvaldandi þátta en enginn af 

viðmælendum mínum nefndi þau. Áhugavert er að bera niðurstöður 

þessarar rannsóknar saman við niðurstöður rannsóknar Ásdísar Olgu 

Sigurðardóttur (2013). Hún rannsakaði áhrifaþætti í starfi deildarstjóra í 

leikskólum, sem eru innan sama starfsvettvangs og leikskólastjórar og fara 

einnig með mannaforráð. Fram kom að deildarstjórarnir upplifðu almennt 

álag sem fylgdi starfsfólki og að það væri töluvert mikið. Mannaforráði 

virðist því oft fylgja streituvaldandi álag. 

5.2.2 Stuðningur við starfsmenn  

Fróðlegt er að skoða hvað starfsmannamál fela í raun í sér og hvað það er 

sem helst reynir á í starfi leikskólastjóranna. Í fyrrnefndum rannsóknum 

kom ekki fram hvort stjórnendur styðja við starfsmenn í persónulegum 

málum þeirra. Fram kom hjá viðmælendum þessarar rannsóknar að alltaf 

færi einhver tími í það. Stella minntist á að margir starfsmenn hefðu komið 

til hennar og grátið vegna persónulegra mála og að stundum upplifði hún 

sig eins og hálfgerðan sálfræðing. Anna minntist einnig á persónulegan 

stuðning og sagðist eyða gríðarlegri orku í að vinna með andlega veikt fólk. 

Viðmælendur voru sammála um að það skipti máli að styðja við bakið á 

starfsfólkinu en veltu því jafnframt fyrir sér hversu mikill tími ætti að fara í 

slíkan stuðning. Tveir leikskólastjórar höfðu sett starfsfólki sínu skýr mörk í 

þessum málum, meðal annars vegna þess að vandamál starfsmanna voru 

farin að hafa áhrif á hópinn í heild sinni. 

Í viðtölunum var einnig minnst á áhyggjur vegna heilsuleysis fólks. 

Nokkur tími leikskólastjóra virðist fara í að styðja við veikt fólk. Einn nefndi 

að erfitt væri að mega ekki vera hreinskilinn við starfsfólk sitt vegna fjarveru 

þess; starfsfólkið hafi svo mikinn og ríkan rétt rétt að það valdi 
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leikskólastjóranum mikilli streitu. Annar nefndi að hann hefði leitað sér 

aðstoðar hjá Virk endurhæfingarstöð, trúnaðarlækni og félagsþjónustunnar 

vegna veikinda starfsmanna en það haft lítil áhrif. Þetta vekur spurningar 

um hvernig bregðast megi við eða draga úr veikindum starfsmanna innan 

leikskólanna. Enn fremur hvort verkferlar eru nægilega skýrir um veikindi 

eða hvort leikskólastjórar þurfi meiri stuðning til að leysa slík mál. 

5.2.3 Ágreiningur og samskiptavandi 

Viðmælendur hafa ekki farið varhluta af þeim ágreiningi og 

samskiptamálum sem alltaf koma upp öðru hverju. Þetta er annar hluti 

starfsmannamála sem hefur áhrif á streitu og reynir verulega á þessa þætti, 

að sögn viðmælenda. Samkvæmt Ebbeck og Waniganayake (2004), Ólafi H. 

Jóhannssyni (2003) og Rodd (2013) er ágreiningur óhjákvæmilegur hluti af 

samvinnu með öðrum. Deilur, ágreiningsmál, ólíkar skoðanir, núningar og 

átök finnast í öllum stofnunum. Ástæður þeirra eru auðvitað margvíslegar, 

svo sem skoðanaskipti, ólík markmið, gildi, þrár og þarfir manna. Mikilvægt 

er að takast á við aðstæður sem þessar. Átök geta fætt af sér góðar 

hugmyndir sem koma stofnuninni vel þegar til langtíma er litið. Því er 

mikilvægt að takast strax á við við öll vandamál; að öðrum kosti er hætt við 

að þau verði að flóknum og erfiðum málum. Hoy og Miskel (2005) benda á 

að skilvirkir stjórnendur séu sífellt vakandi fyrir málum sem gætu orðið að 

vanda innan stofnunarinnar. Viðmælendur töldu mikilvægt að taka strax á 

samskiptavandamálum. Einn reyndi að koma í veg fyrir að starfsmenn færu 

ósáttir heim úr vinnu. Viðmælendur kváðust vilja koma í veg fyrir að málið 

yrði að stórum snjóbolta. Thelma nefndi að þegar togstreita myndaðist milli 

tveggja starfsmanna eða fleiri yrði að leysa málið strax. Þannig fái fólk þá 

tilfinningu að eitthvað sé gert í málinu.  

Fram kemur í grein Steinunnar Helgu Lárusdóttur (2005), Leiðtogar og 

lífsgildi, að stjórnandi komist ekki hjá því að taka erfiðar ákvarðanir og að 

þær séu aðeins teknar af öryggi ef viðkomandi hefur traustan, 

siðferðislegan grunn. Thelmu þótti þess oft krafist af sér að hún væri 

fullkomin. Hún taldi að í hvert skipti sem stjórnandi misstígur sig komi það 

harkalega í bakið á honum. Því sagðist hún þurfa að vera gætin en um leið 

áræðin og kjörkuð. Það mætti alls ekki ana út í neinar ákvarðanir tengdar 

starfsfólki fyrr en næstu skref hefðu verið rækilega ígrundið. 

Þrátt fyrir að viðmælendur væru allir af vilja gerðir að takast á við 

ágreiningsmál eða samskiptavanda innan leikskólans var nefnt að stundum 

kæmi upp ágreiningur sem þeir sætu sjálfir uppi með vegna þess að 

starfsmenn vildu ekki taka á honum. Ágreiningurinn snerist ýmist um 

mætingu starfsmanna, veikindi þeirra eða annað. Tveir viðmælenda tengdu 
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þetta við míkrópólitík. Fjallað var um míkrópólitík í grein Örnu H. Jónsdóttur 

(2008), Kvenlægur arfur og karllægur valdapíramídi, þar sem míkrópólitíkin 

fólst í ágreiningi milli tveggja menningarheima, eldri og yngri starfsmanna 

leikskólans, því viðhorf, gildi og viðmið voru ekki þau sömu. 

Leikskólastjórinn tókst á við málin með því að leysa þau bak við luktar dyr 

og því fóru ekki fram nein opin átök. Viðmælendur þessarar rannsóknar 

virtust hins vegar vilja takast á við ágreininginn en þegar á hólminn væri 

komið vildu starfsmenn oft ekki taka þátt í að leysa hann. Anna lýsti því 

þannig að starfsmenn kvörtuðu fyrst undan tilteknum starfsmönnum en 

stæðu svo með þeim þegar taka ætti á vandamálinu. Ebba lýsti því þannig 

að míkrópólitíkin hefði falið í sér að einn starfsmaður var undirrótin og náði 

öðrum starfsmönnum á sitt band, gegn henni. Tekið hefði hana nokkra 

mánuði að komast að því hvað væri að gerast. Þetta ástand hélst út 

skólaárið þar til nokkrir starfsmenn létu af störfum. Hægt er að merkja að 

þessir tveir viðmælendur, sem og aðrir, veigruðu sér ekki undan því að 

reyna að leysa þau ágreiningsmál sem upp koma, þrátt fyrir misjafnan 

árangur.  

5.2.4 Fjarvera starfsmanna og starfsmannavelta  

Eins og áður hefur komið fram upplifa viðmælendur veikindi starfsmanna 

sem streituvaldandi þátt. Önnur fjarvera starfsmanna virðist einnig hafa 

áhrif, sem og starfsmannavelta og ýmis skrifræðisverkefni. Fjarvera 

starfsmanna virðist vera mikil og hefur stærð skólans þar ekki áhrif. Það 

kemur í hlut leikskólastjóra að finna lausnir á hverjum degi. Fram kom að 

það fer tími í að láta daginn ganga upp frá klukkutíma til klukkutíma og um 

leið myndast viss togstreita því ekki finnst tími til að klára önnur verkefni 

eða ráðast í faglega uppbyggingu. Helga lýsti því þannig að henni þætti 

erfiðast að geta ekki klónað sig í átta til tólf bita og deilt sér milli deilda. Hún 

sagði að leikskólinn væri undirmannaður á hverjum degi og að hægt væri að 

bjarga einu til tveimur nöfnum en þegar mannekla væri enn meiri en svo 

versnaði ástandið og slíkt ylli áhyggjum. Aðeins einn viðmælandi taldi 

undirmönnun vegna fjarveru starfsmanna ekki áhrifaþátt á streitu en 

veikindi eru ekki mikil í hans skóla, auk þess sem deildirnar eru 

yfirmannaðar og tvær afleysingastöður til staðar. Áhugavert er að í 

rannsókn Ásdísar Olgu Sigurðardóttur (2013) kom fram að deildarstjórar 

teldu veikindi starfsfólks til álagsþátta og virðast þeir því deila sömu 

áhyggjum og leikskólastjórar.  

Fleiri sameiginlega þætti var að finna meðal niðurstaðna rannsóknar 

þessarar og niðurstaðna Ásdísar Olgu Sigurðardóttur (2013). Nefndar voru 

breytingar í starfsmannahópi eða starfsmannavelta og skrifstofuvinna eða 
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skrifræðisverkefni. Starfsmannavelta virðist alltaf vera einhver samkvæmt 

öllum viðmælendum mínum. Einn nefndi gegnumstreymi af ungu fólki og að 

það fari óhemju orka í að kenna nýjum starfsmönnum, þeir hyrfu síðan úr 

starfi og stöðugt þekkingartap ætti sér stað. Um leið yrði til hringrás þar 

sem verið væri að endurtaka sömu þætti aftur og aftur í stað þess að 

styrkjast í starfi faglega.  

Fram kom hjá sex af átta viðmælendum að það vantaði sárlega fleiri 

leikskólakennara til starfa. Faglegt starf leikskólanna væri í hættu vegna 

þessa. Áhugavert er að velta fyrir sér hvernig Helga lýsti þessu þegar hún 

sagði að kannski væru tveir krakkar með ábyrgð á 24 börnum einhvern hluta 

úr degi en það væri ekkert betra til. Anna deildi þessum áhyggjum og nefndi 

að kannski væri bara einn leikskólakennari á deild og þrír unglingar. Hægt er 

að merkja áhyggjur leikskólastjóra af samsetningu starfsmannahópsins. 

Erfitt virðist vera að fá leikskólakennara eða annað fagfólk til starfa og 

viðmælendur hafa áhyggjur af faglegu starfi leikskólanna. Leita þarf leiða til 

að fjölga fagfólki í leikskólunum. Einnig er áhugavert að velta fyrir sér hvort 

skoða þarf starfsmannaveltu enn frekar. Viðmælendur höfðu áhyggjur af 

henni og því að oft sé ráðið inn óhæft fólk eða ungt fólk sem ekki ætlar sér 

að starfa til langs tíma í leikskólanum. Mikil orka virðist fara í 

starfsmannamál og að takast á við starfsmenn sem standa sig ekki í starfi 

eða falla ekki inn í starfsmannahópinn. Á haustin komi oft inn nýtt fólk sem 

ekki uppfyllir kröfur leikskólans, taki ekki tiltali en komist engu að síður í 

gegnum þriggja mánaða ráðningartímabil. Þegar segja þurfi upp starfsfólki 

taki það langan tíma og leikskólinn sitji jafnvel uppi með það í eitt ár. Í 

viðtölunum kom einnig fram að það sé léttir að losna við starfsfólk sem 

veldur ekki starfinu. Huga mætti að þriggja mánaða reynslutímabili þar sem 

nýjum starfsmönnum væri fylgt vel eftir svo í ljós komi sem fyrst hvort þeir 

standast kröfur leikskólanna þannig að tækifæri gefist til að ráða hæfari 

einstakling til starfa, ef svo er ekki. Tveir viðmælenda minntust ekkert á 

þessi mál. Starfa þeir báðir í einkareknum leikskólum. Í öðrum þeirra var 

hlutfall faglærðra frekar hátt í en á báðum stöðum virtist kominn nokkur 

stöðugleiki í starfsmannahópinn þótt alltaf þurfi að ráða í einhverjar stöður 

á haustin. Vert er að taka fram að báðir höfðu þó upplifað erfið tímabil 

varðandi mönnun. Tengja má þessar niðurstöður við niðurstöður Helgu 

Hrannar Óskarsdóttur (2015) um starfsmannaveltu í leikskólum 

Hafnarfjarðar þar sem fram kom að á árinu 2013 var starfsmannavelta 

25,2%, árið 2012, 23,8% og í kringum 20% árin á undan. 
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5.2.5 Skrifræðisverkefni 

Viðmælendur telja skrifræðisverkefni til streituvaldandi þátta og segja að of 

mikill tími fari í þau. Þeir voru þó sammála um að mörg þeirra væru 

nauðsynleg en sögðu að alltaf bættust ný við og að þeir sæju ekki alltaf 

tilganginn með þeim. Stella sagði að það gæti verið erfitt og tekið á þegar 

kröfurnar kæmu að ofan og að oft þyrfti að vinna mörg mál á stuttum tíma. 

Vinnudagurinn virðist ekki alltaf nægilega langur til að klára verkefnin og 

viðmælendur upplifa tímaleysi og pressu og samræmist það könnun 

Vinnueftirlits ríkisins á heilsufari, líðan og vinnuumhverfi starfsfólks í 

leikskólum í Reykjavíkurborg árið 2000. Niðurstöður gáfu til kynna að hæst 

hlutfall þeirra sem sögðust vinna undir tímapressu væri hjá deildarstjórum 

og öðrum stjórnendum (Berglind Helgadóttir, o.fl., 2000). Á meðan viðtölin 

fóru fram stóðu fjórir viðmælendur frammi fyrir stórum verkefnum sem 

voru þeim líklega ofarlega í huga. Nefndu þeir verkefni sem 

fræðsluyfirvöldum eða jafnvel starfsmönnun annarra sviða dytti í hug að 

láta framkvæma. Svo virðist sem stjórnsýslan hafi ekki alltaf vitneskju um 

þau verkefni sem þá þegar væru til staðar innan leikskólanna. Samráð við 

leikskólana um hin ýmsu verkefni mætti því vera meira. Eins mætti leita 

meira til leikskólanna eftir upplýsingum um hvaða verkefni er þegar verið að 

vinna. Þannig mætti koma í veg fyrir að álag verði of mikið vegna 

skrifræðisverkefna eða annarra verkefna. 

5.2.6 Daglegt áreiti 

Mikill hraði einkennir starf leikskólastjóra. Enginn dagur er eins og á 

hverjum degi koma upp óvænt atvik. Viðmælendur lýstu daglegu áreiti og 

margvíslegri truflun sem hefði áhrif á störf þeirra. Áreitið kemur úr mörgum 

áttum, meðal annars frá síma, tölvupósti, foreldrum og samstarfsaðilum. 

Misjafnt var þó hvernig viðmælendur upplifðu tölvupóstinn. Þeir voru hins 

vegar sammála um að samskipti innan leikskólans færu oft og tíðum fram á 

hlaupum. Þá væri verið að benda leikskólastjóra á það sem vantaði eða það 

sem þyrfti að laga, biðja um frí og fleira. Elsa sagðist til að mynda upplifa sig 

sem húsvörð og sagði of mikinn tíma fara í eitthvað sem hún ætti ekki að 

vera að vasast í. Það gæti tekið mörg símtöl að ná í fagfólk vegna 

nauðsynlegra viðgerða og um leið sæi hún að starfsmenn yrðu pirraðir og 

létu eins og það væri hennar sök að eitthvað væri bilað. Þetta samræmist 

því sem Cunningham (2008) segir um að hjá stjórnendum sé hver dagur 

erilsamur, áreiti, mikið og samskipti af margvíslegum toga. Stjórnandi eigi 

oft samræður á hálfgerðum hlaupum, við marga ólíka einstaklinga og 
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móttaki sjálfur tilskipanir og athugasemdir. Samskiptin geta jafnvel valdið 

truflun eða ójafnvægi. 

Sergiovanni (2006) segir að hegðun og atgervi skólastjóra hafi mikið að 

segja. Það skipti máli að hann sé sýnilegur og afgerandi innan 

skólasamfélagsins og styðji við starfsfólk. Viðmælendur mínir vilja vera 

sýnilegir og telja það mikilvægt en um leið virðist myndast viss togstreita 

innra með þeim. Það bíða þeirra mörg verkefni sem þarf að leysa og til þess 

þarf næði. Þeim varð tíðrætt um að dyrnar inn til þeirra væru nær alltaf 

opnar en stundum þyrftu þeir þó að loka að sér til að fá vinnufrið. Yfirleitt 

væri þetta þá virt. Thelmu fannst til að mynda mikilvægt að dyrnar að 

skrifstofu sinni væru opnar því annars gæti starfsfólk dregið þá ályktun að 

ekkert þýddi að tala við hana þar sem hún lokaði alltaf að sér. Hún sagði að 

truflunin tæki frá sér andlega orku og stundum ætti hún enn eftir að klára 

mýmörg verkefni þegar vinnudeginum lyki.  

5.2.7 Aðrir þættir 

Ekki mátti heyra mikinn samhljóm hjá viðmælendum mínum og 

rannsóknum Cheuk, Wong og Rosen (2000) og Wong og Cheuk (2005). Í 

þeim rannsóknum voru leikskólarnir einkareknir. Helstu streituvaldandi 

þættir í starfi leikskólastjóranna tengdust því hvort nægilegur fjöldi barna 

fengist í leikskólann og fjárhagsáætlun stæðist. Eins þyrfti að veita 

starfsfólkinu innblástur og þá sérstaklega leggja áherslu á mikilvægi 

menntunar barna á leikskólastigi. Aðeins einn viðmælandi minn hafði orð á 

að fjárhagsáhyggjur væru streituvaldandi þáttur og tengdi það áhyggjum 

vegna kostnaðar við veikindi starfsmanna. Einn viðmælanda nefndi að hann 

hefði upplifað kulnun og vanmátt þegar kom að því að leiða áfram faglegt 

starf leikskólans. Ég átti satt best að segja von á að heyra sterkari skoðanir 

um peningamálin, þar sem fjárveitingar til leikskólanna hafa verið nokkuð til 

umræðu eftir hrun. 

5.3 Kulnun í kjölfar streitu 

Í rannsókn þessari var spjótunum einkum beint að því hvort 

leikskólastjórar upplifa streitu í starfi. Þegar rannsóknir eða umfjöllun á 

streitu eru skoðaðar sést að oftast er einnig fjallað um kulnun í starfi. Því er 

mikilvægt að koma auga á alla streituvalda í starfi. Hafa þarf í huga að 

leikskólastjórar leiða hóp ólíkra einstaklinga og þarfir þeirra eru misjafnar. 

Kulnun hefur verið tengd við tilfinningalegt álag sem verður til vegna þess 

að stjórnandi þarf stöðugt að takast á við þarfir annarra (Friedman, 2002; 

Rodd, 2013; Wells, 2013).  
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Þegar viðmælendur voru spurðir hvort þeir hefðu upplifað kulnun í starfi 

svöruðu þrír játandi. Helga hafði tvisvar upplifað kulnun, bæði sem 

leikskólakennari og seinna sem leikskólastjóri. Í bæði skiptin hafði hún 

söðlað um og farið að gera eitthvað annað. Þrír viðmælenda sögðust ekki 

hafa upplifað kulnun en tveir voru ekki vissir. Upp komu meðal annars 

vangaveltur um hvort valinn hefði verið rétti starfsvettvangurinn. Anna 

sagði: ,,... ætla ég að vera að hjakka í þessum starfsmannamálum hérna 

næstu 17 árin, ætla ég bara að vera í þessum pakka eða ætla ég að gera 

eitthvað annað?“ Nokkrir viðmælendur sögðust hafa velt því fyrir sér hvort 

þeir væru á réttum stað og tengdust þær vangaveltur álagstímabilum í 

starfinu. Einn viðmælanda nefndi að hann upplifði stundum vanmátt og 

velti því þá fyrir sér af hverju hann léti þetta yfir sig ganga. Friedman (2002) 

bendir á að oft þegar halli undan fæti í starfi efist leikskólastjórar um eigin 

hæfileika, margvísleg ábyrgð virðist jafnvel yfirþyrmandi, gremja getur gert 

vart við sig, streita aukist og hætta aukist á kulnun í starfi. Líklega er 

upplifun leikskólastjóranna svipuð. Dagarnir eru oft erfiðir og 

streituvaldandi. Einnig virðast koma mikil álagstímabil. Viðmælendum velta 

þá starfinu sérstaklega fyrir sér og jafnframt hæfni sinni til að sinna því. 

Ástæður kulnunar hjá viðmælendum mínum voru álag í starfi, starfs-

mannamál, vangaveltur um að misstíga sig í starfi, ýmis skrifræðisverkefni 

sem hamla faglegri leiðsögn og almennt áhugaleysi. Í fræðilegri umfjöllun 

var vitnað til umfjöllunar Rodd (2013) á kulnun sem og rannsókna Frederici 

og Skaalvik (2012), Ólafs Bjarkasonar og Guðrúnar Jónu Thorarensen (2012). 

Niðurstöður þessara rannsókna áttu það sameiginlegt að þátttakendur 

nefndu erfið starfsmannamál, samskiptamál, veikindi starfsmanna, ráðgjöf 

til starfsmanna, erfiðleika við að manna leikskólana og starfsmannaveltu 

sem helstu ástæður kulnunar. Þetta er í samræmi við svör viðmælenda 

minna. Gerður Ólína Steinþórsdóttir (2014) rannsakaði kulnun meðal leik- 

og grunnskólastjóra og voru niðurstöður hennar þær að hlutfallslega fleiri 

leikskólastjórar en grunnskólastjórar upplifa mikla líkamlega og andlega 

þreytu og örmögnun persónulega gagnvart starfsfólki sínu. Vitað sé að í 

sumum leikskólum landsins skorti tilfinnanlega leikskólakennara, 

starfsmannavelta sé mikil og mannekla töluverð. Þessir þættir auka streitu í 

starfi, líkt og fjallað var um hér að framan. 

5.4 Leiðir til að koma í veg fyrir streitu sem leitt getur til 
kulnunar 

Eins og fram hefur komið getur vinnutengd streita haft heilsuspillandi áhrif. 

Slík streita virðist vissulega vera til staðar hjá viðmælendum mínum. 
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Mikilvægt er að leikskólastjórar séu meðvitaðir um að finna einstaklings-

miðaðar leiðir til að draga úr einkennum eða koma í veg fyrir streitu. 

Allnokkrar leiðir voru nefndar. Minnst var á hreyfingu og mikilvægi svefns 

og góðs mataræðis. Einn sótti hugleiðslunámskeið og sagði það virka vel 

fyrir sig. Fimm viðmælendur sögðust hreyfa sig reglulega til að fá útrás og 

hreinsa hugann. Einum fannst mikilvægt að fá stuðning frá sveitarfélaginu til 

þess að kaupa líkamsræktarkort. Fleiri almennar leiðir voru nefndar, svo 

sem að fá fræðslu inn í leikskólana, styrkja jákvæðni og samskipti í 

starfsmannahópnum og berjast gegn meðvirkni. Þessum leiðum, sem hér 

voru nefndar, svipar til þeirra sem Ornelas og Kleiner (2003) og Wells (2013) 

hafa fjallað um; hollt mataræði, hreyfing, slökun og hugleiðsla.  

Starfsumhverfið hefur mikið að segja. Erfitt reyndist að finna rannsóknir 

tengdar leiðum til að draga úr streitu en ýmsar leiðbeiningar má þó finna. 

Lýðheilsustöð og Vinnueftirlitið (2008), Vinnuumhverfisyfirvöld Svíþjóðar 

(2006) og Rodd (2013) hafa sett fram leiðir sem hægt er að styðjast við. Fela 

þær meðal annars í sér að skoða vinnulag, tímastjórnun, samvinnu, 

stuðning í starfi, byggja upp jákvæð samskipti, færa ágreining upp á 

yfirborðið og leysa hann og draga úr óvæntum truflunum. Sögðust 

viðmælendur leggja sig fram um ná ýmsum þessara markmiða. 

Leikskólastjórarnir sögðust helst sækja sér stuðning til annarra 

leikskólastjóra, aðstoðarleikskólastjóra eða náinna samstarfsfélaga sem 

hægt væri að treysta. Ráðgjöf annarra leikskólastjóra sé ekki alltaf 

nytsamleg og því þurfi einnig að treysta á eigið brjóstvit og fara sínar eigin 

leiðir. Tveir viðmælendur sögðust hafa aðgang að mannauðsdeild sem þeir 

gætu leitað til og einn sagðist hafa farið til sálfræðings og að stuðningur frá 

honum hefði verið góður. Stuðningur frá sveitarfélaginu virðist hafa áhrif. 

Velta má því fyrir sér hvort hann þurfi að vera enn meiri. Ein leið væri að 

horfa til herferðar sem Vinnuverndarstofnun Evrópu (2013) stendur fyrir á 

tímabilinu 2014–2015. Markmið hennar er að veita atvinnurekendum og 

starfsmönnum hjálp við að læra að þekkja og hafa stjórn á streitu og 

sálfélagslegri áhættu á vinnustöðum. Leikskólar ættu þá jafnvel, rétt eins og 

aðrir vinnustaðir, að gera streitustjórnun að hluta af heilsueflingarstefnu 

sinni.  

Niðurstöður benda til þess að tímastjórnun mætti vera betri. Leikskóla-

stjórar glíma oft við tímaþröng og geta ekki sinnt eða lokið við þau verkefni 

sem fyrir liggja. Því þyrfti að skilgreina verkefnin betur, forgangsraða þeim, 

setja upp tímaramma og gera yfirlit um þau markmið sem eigi að ná. Einnig 

væri það af hinu góða ef leikskólastjórarnir gerðu lista yfir streituvaldandi 

þætti og skoðuðu hverju hægt sé að breyta. Einnig þurfa þeir að vera 

meðvitaðir um viðhorf sín gagnvart fyrirliggjandi verkefnum og alls ekki 
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ósveigjanlegir (Rodd, 2013). Rodd (2013) bendir á að við getum ekki 

stjórnað öllu, skipulagt og séð fyrir allt það sem koma skal og því þurfi að 

hafa þolinmæði gagnvart ófyrirsjáanlegum þáttum og óvissu. Kímnigáfa er 

oft nauðsynleg hjálpartæki og það að sjá spaugilegu hliðarnar á starfinu. Í 

raun virðast leikskólastjórarnir búa yfir mikilli þolinmæði. Þeir mæta 

hverjum degi án þess að vita hvaða stefnu hann muni taka. Stundum tekst 

að ljúka verkefnum en oftar þarf að setja þau til hliðar til að sinna öðrum 

brýnni málum sem upp koma þann daginn.  

Nokkrir viðmælendur nefndu mikilvægi þess að taka vinnuna ekki með 

sér heim að vinnudegi loknum. Í þessu samhengi var bæði átt við erfið 

starfsmannamál og ýmis skrifræðisverkefni. Vinnudagurinn virðist oft verða 

lengri en æskilegt er og stundum er kvöld- og helgarvinna óhjákvæmileg. 

Nokkrir viðmælendur nefndu að það hjálpaði þeim að standa stundum upp 

frá verkefnunum og koma síðan að þeim að kvöldi til að ljúka við að klára 

þau. Anna og Elsa sögðust stundum hafa staðið upp frá verkefnum og farið 

og hreyft sig. Anna kom þá endurnærð næsta dag en Elsa sagðist stundum 

fara strax aftur sama kvöld og klára verkefnið og þá gengi það betur og tæki 

styttri tíma. Einnig sagðist einn viðmælandi stundum fara heim til að vinna 

verkefni og annar sagðist jafnvel leita næðis í sveitina sína.  

Viðmælendur nefndu að ein leið til að draga úr streitu væri að fjölga 

fagfólki í leikskólunum. Þeir hafa áhyggjur af því að fjölgun í stéttinni eigi sér 

ekki stað. Um þennan þátt er ekki fjallað í fræðilegri umfjöllun. Einnig 

tengdist þetta umfjöllun um starfsmannaveltu og að leikskólarnir væru að 

stóru leyti mannaðir ungu fólki með stúdentspróf sem staldrar jafnvel 

aðeins við í eitt ár eða svo. Helga og Anna hafa reynt að ráða inn eldra fólk 

en það virðist ekki reynast betur. Önnur leið til að draga úr streitu sé að losa 

starfsmannahópinn við þá einstaklinga sem uppfylla ekki kröfur leikskólans. 

Þá verði oft viss léttir innan hópsins í heild.  

 Ýmislegt bendir til þess að þættir í skólastarfinu séu það flóknir og 

umfangsmiklir að ekki sé á einn stjórnanda leggjandi að inna þá alla af 

hendi. Á undanförnum árum hefur áherslan á valddreifingu því aukist. Í 

skólasamfélaginu er mikil þekking, reynsla og áhugi samankomin og því 

mikilvægt að virkja allan þann kraft (Rúnar Sigþórsson, o.fl., 1999). Dreifð 

forysta hvetur til þess að allir taki þátt og að hver og einn geti stjórnað á 

einn eða annan hátt. Stjórnunin verður flæðandi í stað þess að vera 

fastmótuð (Muijs og Harris, 2003; Shakir, Issa og Mustafa, 2011). Jafnframt 

hvetur dreifð forysta til félagslegs stuðnings sem mýkir álagið, streitu og þá 

spennu sem myndast getur í daglegu amstri innan skólastofnunar og síðan 

jafnvel leitt til kulnunar í starfi (Rodd, 2006, 2013).  
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Dreifð forysta er leið sem leikskólastjórar gætu horft enn frekar til. 

Nauðsynlegt er að þeir geri sér grein fyrir því hvenær álag í starfi er orðið 

þeim ofviða. Fram kom hjá viðmælendum að þeir telji mikilvægt að dreifa 

ábyrgðinni; þeim mun fleiri sem taki ábyrgð, því auðveldara verði starfið. 

Mikilvægi væri að allur starfsmannahópurinn ynni saman. Thelma sagðist 

reyna að dreifa verkefnum eins og hægt væri og telur það draga úr álagi. 

Hún hvetur hvern og einn til að rækta sína styrkleika og jafnframt til að sýna 

frumkvæði. Í fræðilegri umfjöllun kemur einmitt fram að það að dreifa 

verkefnum felur ekki eingöngu í sér að biðja eða skipa fólki að ljúka við 

tiltekin verkefni heldur þurfi að skoða hvern einstakling sem framkvæma á 

verkefnið og koma auga á hvar geta hans liggur. Stjórnendur telja þó oft 

fljótlegra að leysa verkin sjálfir og stundum eru þeir hræddir við að deila 

verkefnum og telja að þeir hafi ekki neinn til að taka við þeim (Gold og 

Evans, 1998; Heng og Marsh, 2009 og Rodd, 2006). Viðmælendur voru ekki 

hræddir við að dreifa verkefnum heldur virtust frekar hafa til þess fá 

tækifæri. Viðmælendur hafa áhyggjur af samsetningu starfsmannahópsins 

og skorti á fagfólki. Ég velti því fyrir mér hvort þetta hindri að 

leikskólastjórarnir dreifi verkefnum. Erfitt virðist að deila verkefnum sem 

krefjast fagþekkingar ef mannskapurinn hefur ekki þekkingu til að leysa þau. 

Undirmönnun og starfsmannavelta gæti einnig haft áhrif. Viðmælendur 

telja mikilvægt að stjórnendahópurinn vinni vel saman. Þar er verkefnum 

dreift, meðal annars á deildarstjóra. Ábyrgðin virðist því dreifast á fagfólk 

leikskólanna. Á mörgum stöðum skortir hins vegar fagfólk. Ákjósanlegast 

væri að sterkustu hliðar hvers og eins í starfsmannahópnum væru nýttar. 

Katrín nefndi að vegna stærðar leikskólans yrði hún sjálf að fara inn á 

deildirnar og leysa af ef starfsmaður ætti að vinna í verkefnum. Hún óskaði 

þess að hafa fleiri tækifæri til að dreifa þeim. Einnig kom fram að minni tími 

væri til samráðs eftir hrun og að starfsmannafundir séu færri en þeir voru 

áður. Fjóla sagðist meðvitað hafa dreift verkefnum og lagt mikið upp úr 

gæðum í samskiptum og að hún upplifði á móti að fólk finndist að því væri 

treyst og þá tæki það frekar ábyrgð. Ef horft væri enn frekar til dreifðrar 

forystu innan leikskólanna mætti eflaust draga úr streitu. Fleiri starfsmenn 

kæmu að verkefnunum og ábyrgðin myndi dreifast á fleiri. Leita þarf leiða til 

að innleiða slíkt fyrirkomulag enn frekar þar sem ýmsar hindranir virðast 

vera til staðar.  
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Lokaorð 

Þessi rannsókn er lítil í sniðum og því ekki hægt að alhæfa út frá henni. 

Niðurstöður hennar gefa þó vissar vísbendingar og tel ég þörf á frekari 

rannsóknum í kjölfarið. Ég hef fengið staðfestingu á því að starf 

leikskólastjóra er fjölbreytt, hver dagur erilsamur og óvænt atvik koma upp. 

Stærð leikskólanna virðist ekkert hafa með það að segja hvernig 

viðmælendur upplifa leikskólastjórastarfið og þá álagsþætti sem því 

tengjast. Gott er að viðmælendur eru ánægðir í starfi og telja það 

skemmtilegt og fjölbreytt. Þeir eru jákvæðir gagnvart því og mæta 

vinnudeginum með jákvæðni og lausnamiðaðri hugsun. Komi upp 

ágreiningur eða samskiptavandi er þeim mjög í mun að leysa slík mál. 

Viðmælendur voru sammála um að starfinu fylgir álag og því finna þeir oft 

til streitu. Misjafnt er hvaða áhrif streitan hefur en svo virðist sem hún 

snerti bæði líkamlega og andlega heilsu viðmælenda. Þeir reyna að huga að 

heilsunni og finna leiðir til að koma í veg fyrir streitu, bæði í daglegu 

umhverfi sínu og innan starfsumhverfisins. Þegar viðmælendur voru inntir 

eftir því hvort þeir hefðu upplifað kulnun í starfi svöruðu þrír því játandi og 

tengdu þá reynslu við álag í starfi. Tveir viðmælenda voru ekki vissir og þrír 

sögðust ekki hafa upplifað kulnun. Athygli vekur að tveir viðmælenda voru 

ekki vissir og velti ég því fyrir mér hvort kynna þurfi betur hvaða áhrif 

langvarandi streita getur haft og að hún geti leitt til kulnunar. Einnig hver 

séu einkenni hennar og hverju þurfi að gefa vakandi gaum. Mikilvægt er að 

staldra við og gera sér grein fyrir starfsumhverfi sínu og því hvernig manni 

líður hverju sinni. Ég upplifði stundum að viðmælendur mínir gerðu sér ekki 

fullkomlega grein fyrir því að einkenni streitu væru nú þegar til staðar hjá 

þeim. Eftir því sem þeir horfðu dýpra inn á við kom þetta þó betur og betur í 

ljós. 

Það sem vakti hvað mesta athygli mína er hvað starfsmannamálin 

reynast erfið. Einnig umræðan um samsetningu starfsmannahópsins og sú 

staðreynd að of fáir leikskólakennarar eða annað fagfólk fæst til starfa. 

Niðurstöðurnar gefa til kynna að viðmælendum reynist erfitt að fá til starfa 

starfsfólk sem stenst kröfur leikskólanna um hæfni í starfi. Einnig að ráðið er 

til starfa ungt fólk sem ætlar sér ekki að starfa lengi í leikskólunum. Veikindi, 

undirmönnun og starfsmannavelta hafa þarna einnig mikið að segja. Allt 

þetta eykur álagið á leikskólastjóra. Ég tel að þörf sé á frekari rannsóknum 
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og nýjum leiðum sem stutt geta við stjórnendur. Einnig tel ég mikilvægt að 

sveitarfélögin leiti leiða til þess að styðja við og styrkja faghóp leikskólanna. 

Nýlega hefur Hafnarfjarðarbær meðal annars stigið skref í þá átt með því að 

veita starfsmönnum leikskóla tækifæri til menntunar og gerður verður við 

þá námssamningur í því skyni. Í ár var Kópavogsbæ veitt „Orðsporið“, 

viðurkenning fyrir að gera starfsmönnum sínum kleift að stunda 

leikskólakennaranám meðfram vinnu. 

Ég vona að þessi rannsókn sýni að störf leikskólastjóra eru krefjandi og 

að álag sé svo sannarlega til staðar. Einnig að hún verði öðrum 

leikskólastjórum hvatning til að skoða líðan sína og bera kennsl á þau 

einkenni streitu sem leitt geta til kulnunar í starfi. Jafnframt að koma auga á 

leiðir til að takast á við starfið án þess að koma örmagna heim í lok 

vinnudags. Loks að sveitarfélög og fræðsluyfirvöld geri sér grein fyrir 

umfangi starfsins og styðji enn frekar við bakið á leikskólastjórum, svo að 

starf þeirra verði árangursríkt, eftirsóknarvert og leiði til vellíðanar án þess 

að stofna heilsu þeirra í hættu. Meðal annars væri hægt að horfa til frekari 

fræðslu, vinnuverndar og annars stuðnings.  

Rannsóknarferlið var virkilega lærdómsríkt. Ég horfi allt öðrum augum á 

starf mitt og framtíðina. Það var afar fróðlegt að setjast niður með öðrum 

leikskólastjórum og fá staðfestingu á því að ég er ekki ein um að upplifa 

mikið álag í starfi mínu.  
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Fylgiskjal 1 - Upplýsingabréf til þátttakenda 

 

Ágæti leikskólastjóri. 

Ég undirrituð, Lilja Kolbrún Steinþórsdóttir er nemi í meistaranámi á 

Menntavísindasviði Háskóla Íslands við uppeldis- og menntunarfræðideild 

með áherslu á stjórnun menntastofnanna. Lokaverkefnið mitt er eigindleg 

rannsókn og leiðbeinandi minn við verkefnið er Arna H. Jónsdóttir. 

Með þessu bréfi leita ég til þín eftir þátttöku í rannsókninni með því að 

leyfa mér að taka viðtal við þig þar sem leitað er eftir þínum viðhorfum til 

streitu í starfi leikskólastjóra. Markmið rannsóknarinnar er að varpa ljósi á 

helstu streituvalda í starfi leikskólastjóra. Einnig að fá fram hvaða leiðir 

leikskólastjórar fara til þess að draga úr streitu. Leitast verður við að mynda 

nýja þekkingu sem gæti orðið til varnar streituvaldandi áhrifa í starfi 

leikskólastjóra. 

Viðtalið mun taka um 40 – 60 mínútur og fer það fram á rólegum stað 

þar sem engin utanaðkomandi truflun á sér stað. Ég mun hljóðrita viðtalið 

og afrita það upp frá orði til orðs í tölvu og það er síðan greint. Ég mun 

senda þér niðurstöður til að fá staðfestingu á að rétt túlkun eigi sér stað til 

að tryggja réttmæti rannsóknarinnar. Fyllsta trúnaðar verður gætt af minni 

hálfu gagnvart öllu því sem kemur fram í okkar samtali. Einnig verður 

áhersla lögð á að rannsóknin valdi þér ekki óþægindum eða skaða þar sem 

spurningarnar gætu snert þig persónulega. Að gagnagreiningu lokinni 

verður öllum gögnum eytt að rannsókn lokinni. Nafn þitt mun hvergi koma 

fram né aðrir staðhættir sem nefndir eru í samtalinu sem hægt væri að 

rekja til þín. Þú hefur fullt leyfi til að hætta þátttöku hvenær sem þú vilt. 

 

    Virðingafyllst, Lilja Kolbrún Steinþórsdóttir 

    lks8@hi.is 

    Sími: 6952921 

 

  





 

77 

Fylgiskjal 2 - Upplýst samþykki 

 

Með undirskrift minni samþykki ég að taka þátt í rannsókn Lilju Kolbrúnar 

Steinþórsdóttur á streitu í starfi leikskólastjóra. Ég hef kynnt mér innihald 

kynningarbréfs og lesið þá skilmála sem kynntir hafa verið og treysti því að 

öll gögn verði meðhöndluð sem trúnaðarmál. 

 

 

____________________________________________________ 

Þátttakandi og dagsetning. 

 

____________________________________________________ 

Rannsakandi. 
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Fylgiskjal 3 – Viðtalsspurningar 

 

Eftirfarandi spurningar verða hafðar til hliðsjónar í viðtölunum: 

1. Hver er menntun þín og starfsreynsla? 

2. Hvernig myndir þú lýsa leikskólastjórastarfi almennt? 

3. Hvað er mest gefandi við starf leikskólastjóra? Hvers vegna? 

4. Telur þú vera álag í starfi þínu sem leikskólastjóri? 

 Ef svo er getur þú lýst fyrir mér hvaða þættir það eru sem valda 

álagi í starfinu? 

5. Hvernig hefur þetta álag áhrif á þig? 

 Upplifir þú streitu? 

 Hver eru helstu einkenni streitu? 

 Hvaða áhrif hefur streita á störf þín? 

6. Hefur þú upplifað einkenni kulnunar? 

 Hvernig lýsti það sér og hvað upplifðir þú? 

 Hverjar voru helstu ástæður þess að þú upplifðir kulnun? 

7. Hvernig myndir þú lýsa erfiðum degi í vinnunni? 

8. Hvað myndir þú gera til að endurnýja orkuna eftir slíkan dag? 

9. Hvaða leiðir telur þú að hægt sé að fara til að draga úr streitu og koma í 

veg fyrir kulnun? 

10. Hvað telur þú að rekstraraðilar geti gert til að styðja betur við 

leikskólastjóra til að draga úr álagi í starfi? 


